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Oturum Baﬂkan› Dr. Atilla ENG‹N: De¤erli
arkadaﬂlar›m, bu grup, herhalde kolay kolay rastlanacak bir grup de¤il. Tart›ﬂmac›lar›n hepsi,
kendi dallar›nda hastane infeksiyonlar› bak›m›ndan deneyimleri olan ve bu alanda karﬂ›laﬂt›klar› muhtelif sorunlara çözüm üretmek için çaba
göstermiﬂ kiﬂiler. ‹simlerini, önlerindeki tan›t›m
levhalar›nda görüyorsunuz, muhtelif dallara
mensup, muhtelif merkezlerden kat›lan ve hastane infeksiyonlar›n›n denetim veya yönetiminde görev alan kiﬂilerdir.
De¤erli kat›l›mc›lar, bu toplant›n›n temel
amac›, hastane infeksiyonlar›n› ilgilendiren alanlarda e¤itim oldu¤u için, öncelikle mevcut durumun de¤erlendirilmesinin yararl› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Hastane infeksiyonu, birçok yerde k›saca,
hastan›n hastaneye yat›ﬂ›nda varolmayan ve inkübasyon süresi hastan›n yat›ﬂ tarihini içermeyen infeksiyonlar olarak tarif edilmektedir. Son
10 y›lda Türkiye’de bu konuda ç›kan yay›nlara
global olarak bakt›¤›m›zda; bütün teknolojik
yaklaﬂ›mlara ra¤men, ülkemizde hastane infeksiyon h›z›nda önemli bir azalma olmam›ﬂt›r diyebiliriz. Dünya, hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü
bak›m›ndan Amerika grubu ve Avrupa grubu olmak üzere 2’ye ayr›l›yor. Bizim de içinde yer almaya çal›ﬂt›¤›m›z Avrupa toplulu¤unda bu konuda önemli geliﬂmeler mevcut. Onlar, bizim birkaç ad›m ötemizde; ama, hala toparlanmaya çal›ﬂan çok say›da merkezleri var.
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Türkiye’de baz› merkezlerde hastane infeksiyon h›z›nda azalma oldu¤unu ifade eden rakamlara rastl›yoruz. Bunlar, bana göre, yetersiz sürveyans verileri sebebiyle ortaya ç›kan oranlard›r.
Hastane ortam›nda sistemli bir e¤itim program› yoksa, usta-ç›rak iliﬂkisiyle aktar›lan beceriler, bilimsel yaklaﬂ›mlarla de¤iﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›nda büyük bir dirençle karﬂ›laﬂmaktad›r. Bu
durum ise, infeksiyon kontrol program›n›n 3 iﬂlevinde sorun yaratmaktad›r. Birincisi, düzgün bir
sürveyans sisteminin geliﬂtirilmesini engellemektedir. ‹kincisi, hastane infeksiyonlar›n›n riskini azalt›c› yöntem ve politikalar›n geliﬂmesini
engellemektedir. Üçüncüsü ise hastane infeksiyonu konusunda bilgilendirme ve e¤itim gibi iﬂlevlerde önemli aksamalara yol açmaktad›r.
De¤iﬂime dirençli disiplinler, infeksiyon
kontrol komitelerine tepki göstermekte ve olay,
eksik bir tak›m verilerin toplanmas›ndan ileri gidememektedir. Buna ilaveten, düzenli hasta
dosya kay›tlar›n›n olmay›ﬂ›, düzenli günlük progreslerin tutulmamas› sa¤l›kl› veri toplanmas›nda
da sorun olmaktad›r.
Bugün Türkiye’de, maddi boyutlarda hastane
infeksiyonlar›n›n sebep oldu¤u gerçekler hasta
yat›ﬂ günü ve ekonomik kay›plar aç›s›ndan birçok merkezde hesaplanm›ﬂt›r. Hastane infeksiyonlar› nedeniyle ek yat›ﬂ süresinin, 4 ile 33.5
gün, ortalama 12 gün, ek mortalitenin ise %4 ile
33 oldu¤u birçok kaynakta belirtilmektedir. Maliyet hesaplar› dolar baz›nda hasta baﬂ›na yaklaﬂ›k ortalama 1800 dolar ek harcaman›n yap›ld›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bu konuda çok net rakamlar, 2000 y›l›nda Ondokuz May›s Üniversitesi’nde
belirlenmiﬂ olup, hastane infeksiyonlar›n›n hasta
baﬂ›na 10 gün ek yat›ﬂ süresine, 2000 y›l› birimlerine göre 550 milyon TL ek harcamaya sebep
oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Türkiye’den yay›nlanan kaynaklara göre; cerrahi bölümlerde infeksiyon kontrolünde baﬂl›ca
5 sorun karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Birincisi, bütçe
yetersizli¤i; ikincisi, ço¤ul dirençli bakteriler;
üçüncüsü, denetimsiz antibiyotik kullan›m›; dördüncüsü, sa¤l›k personeli yetersizli¤i veya bunlar›n yetersiz e¤itimi; beﬂincisi ise hastalar›n, yasal haklar›n› bilmemeleri. Bunlar ayn› zamanda
hastane infeksiyon kontrol programlar›n›n baﬂar›s›n› engelleyen baﬂl›ca sorunlar olarak da ifade
edilebilir. 1997 senesinde, ﬂu andaki panel konusunun ele al›nd›¤› ve araﬂt›r›ld›¤›, Dr. ARMAN
taraf›ndan 28 merkezi içine alan bir çal›ﬂma dikHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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katimi çekti. Bu araﬂt›rmada, cerrahi bölümlerle
infeksiyon kontrol komitesi aras›nda %60.7 oran›nda iﬂbirli¤i sorununun oldu¤u ifade edilmektedir. Avrupa ülkelerinden ‹spanya’da 2001 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada sadece gereksiz kemoprofilaksinin azalt›lmas› ile nozokomiyal infeksiyon sebebiyle yatak iﬂgallerinin 1000 hasta
yat›ﬂ günü baﬂ›na 18.4’ten 14’e düﬂtü¤ü tespit
edilmiﬂtir. SENIC indeksi kullan›larak bu sorun
çözülmeye çal›ﬂ›l›yor. Tabii, bu da bir konsensus
olay›d›r.
Ülkemizde, sorunun temelinde yer alan ve
mutlaka gerçekleﬂtirilmesi gereken baz› hususlar var, onlar› da belirtmemiz laz›m. Ülkemizde
genel sa¤l›k sigortas›n›n olmamas›, Avrupa ve
Amerika’da infeksiyon kontrol programlar›n›n
geliﬂmesinde h›zland›r›c› bir faktör olarak rol oynad›¤› bilinen yasal bask›lar›n, bizde devreye girememesi ile sonuçlanmaktad›r. Yasa ve yönetmeliklerle yapt›r›m sa¤lanamad›¤›na göre; cerrahi bölümlerle infeksiyon kontrol ekibinin iletiﬂiminde konsensusu etkileyen sorunlar› tamamen
iyiniyet çerçevesi içinde çözme zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Genelde, Türkiye’de sa¤l›k alan›nda bir sorun ortaya ç›kt›¤› zaman iki önemli noktay› gözönüne almak laz›m;
1. Yasal faktörler ve prosedürler bu sorunla
nas›l bir iliﬂki içindedir.
2. Bu konuda yasal prosedürler geride kald›ysa, toplum dinami¤i daha ileri gittiyse ki bu durum, ülkemizde birçok alanda s›k rastlanmaktad›r, merkezi sa¤l›k otoritesi statik fazda kald›ysa,
o zaman, acaba, buna, sivil toplum örgütleri ne
ﬂekilde yaklaﬂm›ﬂt›r. Bu iki noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.
Türkiye’de merkezi sa¤l›k otoritesi, yatakl›
tedavi kurumlar› hizmet yönetmeli¤i içinde iﬂlevleri belirlenmiﬂ bir hastane infeksiyon kontrol
komitesi önermiﬂtir ve bunun ne ﬂekilde iﬂleyece¤i, kimlerden müteﬂekkil olaca¤›, neler yapaca¤› yönetmelikle tespit edilmiﬂtir. Ancak, “uygulamada güncelleﬂtirilip, toplumda kabul görüp, bu prosedürler yönetmeliklerdeki gibi iﬂlemiﬂ mi?” ‹ﬂlememiﬂ; çünkü, hala biz bunu tart›ﬂ›yoruz. ﬁayet düzgün iﬂlemiﬂ olsayd›, bu toplant›n›n nedeni ortadan kalkard›.
Di¤er konu, merkezi sa¤l›k otoritesi hastane
infeksiyonlar›n›n kontrolü konusunda statik kald›¤›na göre ya da dinamizmini kazan›p, gereksi315
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nimlere göre olaya bak›ﬂ›n› yenileyip, toplumun
önüne geçme çabas›nda olmad›¤›na göre, o zaman, bir Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i ortaya
ç›km›ﬂ ve bu dernek, bir sivil toplum örgütü olarak merkezi sa¤l›k otoritesinin hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü konusundaki iﬂlevlerini üzerine almaya veya yasal sorumluyu uyarmaya çal›ﬂm›ﬂ ve ﬂu anda gördü¤ünüz e¤itim toplant›s›n›
düzenlemiﬂtir.
Bu tart›ﬂaca¤›m›z konuda özetle; varlar ve
yoklar nelerdir; yasal güvence yok: Sporadik birtak›m özel sa¤l›k sigortalar›n›n d›ﬂ›nda genel sistemi kapsayan bir yasal güvence sözkonusu de¤il. Buna ilaveten, dünyada bu tip olaylara yön
veren sivil toplum örgütlerinin, yasal sistemler
içinde yer alarak yetkili biçimde k›lavuz geliﬂtirmesi imkan› yok, k›lavuz yok. Dolay›s›yla, bu iki
düzenleme olmad›¤›na göre toplum, kendi dinami¤i içinde ve kendi kendine bu sorunlar› çözmek için u¤raﬂmaktad›r. Sonuçta ortaya ç›kan
ciddi sorun, bir otorite boﬂlu¤u ve herkesin kendi yolunu kendi bulma çabas› olmaktad›r. Do¤al
olarak, böyle bir ortam, bu tip sorunlar›n konuﬂulmas›, tart›ﬂ›lmas›, sonunda bir konsensusa
var›lmas› prosedüründe büyük güçlük yaratmaktad›r.
Yukar›da koﬂullar›n› belirledi¤imiz platformda, cerrahi bölümler ile infeksiyon kontrol ekibi
iletiﬂimi konusunda, acaba, bu tart›ﬂmaya kat›lan de¤erli arkadaﬂlar›m›z ne düﬂünüyorlar. Kendilerine, programdaki alfabetik s›raya göre söz
verece¤im.
Tart›ﬂmac›lar, önce sorun olarak düﬂündükleri noktalar› ortaya koyacaklar, sonra siz, de¤erli
toplant› kat›l›mc›lar› olarak bu sorunlara, eksik
gördü¤ünüz noktalarda neler ilave edeceksiniz,
onlar da ortaya konacak, daha sonra da tart›ﬂmac›lar›m›z, ortaya ç›kan tüm sorunlara çözüm önerileri olarak neler düﬂünüyorlar ve öneriyorlar,
hep birlikte bunlar› ö¤renece¤iz ve sonunda tart›ﬂma bütün kat›l›mc›lara aç›lm›ﬂ olacak.
ﬁimdi, öncelikle, say›n AKDEN‹Z’den baﬂl›yorum. Bugün, toplant› konusu olarak önümüze
gelen cerrahi grupla infeksiyon kontrol komitesi
iletiﬂimi bak›m›ndan, sizin sorun olarak düﬂündü¤ünüz noktalar neler?
Hmﬂ. Sabiha AKDEN‹Z: Teﬂekkürler say›n
Baﬂkan. De¤erli kat›l›mc›lar, infeksiyon kontrol
komitesi ve cerrahi ekip iletiﬂimini etkileyen
faktörlerden bahsetmeden önce, aﬂa¤›daki ifa316
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delerin ﬂahs›ma ait olmad›¤›n› öncelikle belirtmek istiyorum. Cerrahi birimde hekim arkadaﬂlardan gelen tan›mlar› belirterek sözlerime baﬂlamak istiyorum.
“Bizden daha iyi bildi¤inizi mi san›yorsunuz”,
“Ben bilirim”, “Sterilizasyonu, cerrahi infeksiyonlar› sizden ö¤renmeyece¤iz herhalde” Bu ifadelerden de görüldü¤ü gibi ekip iletiﬂimini etkileyen en önemli sorunlardan birisi, cerrahi ekibin
infeksiyon kontrol ekibine bak›ﬂ aç›s› önemli derecede rol oynamaktad›r.
Ekip iletiﬂimini etkileyen faktörleri baﬂl›ca 3
ana baﬂl›kta toplamak istiyorum.
1. Cerrahi ekip üyelerinden kaynaklanan sorunlar,
2. ‹nfeksiyon kontrol komitelerinden kaynaklanan sorunlar,
3. Hastane yönetiminden kaynaklanan sorunlar.
Cerrahi birimlerde görevli hekim arkadaﬂlardan ald›¤›m tan›mlar “bizim iç iﬂlerimize müdahale ediyorsunuz” yani, infeksiyon kontrol komitelerinde çal›ﬂan veya infeksiyon kontrol gruplar›nda
çal›ﬂan insanlar›n, cerrahi anabilim dallar›n›n iç iﬂlerine müdahale edildi¤i düﬂüncesi yayg›n. Bak›ﬂ
aç›s› böyle oldu¤u sürece cerrahi ekip üyeleri ile
iletiﬂim kurmak oldukça zor olmaktad›r.
‹nfeksiyon kontrol önlemleri, cerrahi birimler
taraf›ndan yeterince önemsenmemektedir. Bunu açacak olursak, cerrahi anabilim dallar›nda
çal›ﬂan hekimler, özellikle ameliyathane ortam›
olarak düﬂünülürse, cerrahi tekniklerin d›ﬂ›nda
infeksiyon kontrol önlemlerinin temeli olan sterilizasyon ve cerrahi asepsi ilkeleri ana baﬂl›klar›n› yaln›zca cerrahlar›n daha iyi bilece¤ini, infeksiyon kontrol birimlerinde çal›ﬂan görevlilerin
bunu çok iyi anlatamayaca¤›n› düﬂünmektedirler. “Ameliyathane sterildir” anlay›ﬂ› iﬂleri daha
da zorlaﬂt›rmaktad›r. K›sacas› cerrahlar, cerrahi
tekniklerin d›ﬂ›ndaki geliﬂmelere hem ameliyathane hem de klinik ortamda kapal› gibi görünmektedirler.
‹nfeksiyon kontrol komitelerinden kaynaklanan sorunlar›, temelde örgütlenmedeki hatalar
olarak de¤erlendirmek mümkün. “Yaln›zca komite olsun ama çal›ﬂmasa da olur” anlay›ﬂ›n›n baz›
kurumlarda yayg›n olmas›, infeksiyon kontrol komitesinde çal›ﬂacak üyelerin seçimindeki hatalar
olarak açabiliriz. ‹nfeksiyon kontrolünün önemini
hissetmeden -çok kavramadan demek istemiyoHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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rum- ama yaln›zca komite üyesi olsun diye cerrahi veya dahili anabilim dallar›ndan üyelerin seçilmesi etkin çal›ﬂmay› engelleyen çok önemli
bir unsurdur. ‹nfeksiyon kontrolünün önemini
kavram›ﬂ insanlar›n seçimine dikkat edilmemesi,
infeksiyon kontrol hemﬂiresinin seçimindeki hatalar, yine cerrahi ekip iletiﬂimini etkileyen faktörlerin baﬂ›nda gelmektedir.
Üçüncü ana baﬂl›¤›m da, yönetimden kaynaklanan sorunlar. Yönetim deste¤inin yeterince al›namamas›, belki de komitelerin, infeksiyon
kontrol önlem ve kavram›n› yeterince yönetime
anlatamamas› veya yönetimden komiteye seçilen üyelerin bu iﬂi yeterince önemsememesi, infeksiyon kontrolünde cerrahi ekip iletiﬂimini etkileyen temel faktörler olarak düﬂünüyorum.
Oturum Baﬂkan›:: Teﬂekkür ederim. ‹kinci konuﬂmac›m›z say›n AYDINTU⁄.
Dr. Semih AYDINTU⁄: De¤iﬂik bir pozisyonum var, yak›n zamana kadar infeksiyon kontrol
komitesinin baﬂkan›yd›m, görevi b›rakt›m; b›rakmam, biraz umdu¤um sonuçlar› alamamakla alakal›, yani hepimizin bildi¤i sorunlar› çözememekle alakal›.
‹nfeksiyon kontrol komitesinin önemi var m›;
onun tart›ﬂ›lacak bir taraf› yok. Hastane infeksiyonlar› çok önemli mi; bu da belli. ‹nfeksiyon
kontrol komiteleri görevlerini tam olarak yapabiliyorlar m›; muhtemelen hay›r, eksik yap›yorlar.
Bunun da sebepleri var. Ben bunlar› ve sorunlar›m›z› konuﬂaca¤›m.
Bir kere, cerrahlarda e¤itimle ilgili ciddi sorunlar oldu¤unu kabul etmeliyim bir cerrah olarak. Davran›ﬂla ilgili, mesela el y›kamadan tutun
da konsültasyon istenmeye kadar ciddi sorunlar
var. Bunun kökünde biraz omnipotans yat›yor;
yani, infeksiyon hastal›klar› uzman›ndan konsültasyon istememekte direnmek; ben yapar›m,
ben ederim, ben çözerim problemi yat›yor.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n kendileriyle alakal›, bizatihi yap›lar›yla alakal› problemler var. E¤itim
hastanesi olmak baﬂl› baﬂ›na sorun, çok kalabal›k oluyor, ö¤rencisi oluyor, insanlar devaml› de¤iﬂiyor. Hastalar›n e¤itim düzeyi, hastaya ait de
bir faktör var. Uzun süre yatmak, hastane infeksiyonunu artt›ran bir faktör. E¤itim hastanelerinde
a¤›r diyebilece¤imiz hastalar›n çoklu¤u zaten sorunu a¤›rlaﬂt›r›yor. Çok fazla kateter kullan›lmas›
baﬂl› baﬂ›na bir sorun.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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‹nfeksiyon kontrol komitesinin de sorunlar›
var; yetersiz personel say›s› var, e¤itim sorunu
vesaire var; fakat, önemli ﬂeylerden bir tanesi de
benim bir cerrah olarak d›ﬂar›dan gözlemim ﬂu:
‹nfeksiyon kontrol komitesinde görev alan infeksiyon hastal›klar› uzmanlar›, klinik mikrobiyologlar, de¤iﬂik kökenli hekimler aras›nda da bir söz
birli¤i olmad›¤›n› gördüm geçen dönem içinde
ve bu beni ﬂaﬂ›rtt›. Toplant›larda, hepsi tek tek
çok de¤erli olan arkadaﬂlar›n, ayn› dili konuﬂamad›klar›n› ve tart›ﬂt›klar›n› gördüm.
‹nfeksiyon kontrol komitesi kendi içinde ayn›
dili konuﬂam›yorsa d›ﬂar›ya karﬂ› nas›l ortak, ayn› dille bir tepki verir onu bilmiyorum. Yine laboratuvar ile bizzat konsültasyonu yapan infeksiyon hastal›klar› uzman› aras›nda sorunlar oldu¤unu gördüm.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda infeksiyon kontrolü ile
ilgili politika yok, bunu biliyoruz. Sorunun odak
noktas› disiplin alt›na girme konusunda isteksizlik. Temizlik yapan personelden, hastas›na vizit
yapan profesöre kadar herkesi ilgilendiriyor ve
daha önemlisi, bu isteksizli¤e karﬂ›, infeksiyon
kontrol komitesi mekanizmalar›n›n etkili olmamas›. Multidisipliner çal›ﬂmaya karﬂ› isteksizlik
ve bu konuda e¤itim almam›ﬂ olunmas›; tüm dallarda bu mevcut. Hastane yönetiminin hastane
infeksiyonlar›n›n azalt›lmas› ile ilgili yapt›r›mlara
gidememesi. ‹nfeksiyon hastal›klar› uzman›n›n,
infeksiyon kontrol komitesinin temel ö¤esi oldu¤unu unutmak. En ciddi sorunlar bunlar.
Ben, mecburen, konuﬂmam› hem bir cerrah
aç›s›ndan hem bir infeksiyon kontrol komitesinin eski üyesi ve baﬂkan› olarak yapmak durumunday›m (Baﬂkan Dr. ENG‹N, Dr. AYDINTU⁄’nun konu d›ﬂ›na ç›kt›¤›n› söyledi¤i için konuﬂmac› bunu söyleme gere¤i duyuyor).
Bana göre sorunlar bunlar (alk›ﬂlar). Teﬂekkür
ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ediyorum. Buyurun say›n AYTAÇ.
Dr. Jale AYTAÇ: Bugün herkes çok farkl› aç›lardan konuya yaklaﬂacakt›r san›yorum; ama
ben, konunun baﬂl›¤›yla konuﬂmam› s›n›rlamak
istedim. Konu, benim anlad›¤›m kadar›yla iletiﬂimdi; yani, cerrahi bölümlerle infeksiyon kontrol komitelerinin iletiﬂim sorunlar› ve beklentiler. Onun için, iletiﬂim konusunu biraz düﬂündüm; iletiﬂim, söyleﬂi, konuﬂma gibi iﬂim ekleri,
karﬂ›l›kl› iki taraf›n oldu¤u eylemleri ifade ediyor
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bence. Tango gibi, ancak ikili olabiliyor, tek taraf
yok ve düzgün olabilmesi için de iki taraf›n birbirine uygun davranmas› laz›m.
“Burada amaç ne?” ‹letiﬂimdeki amaç, benim
anlad›¤›m, bir iﬂbirli¤i. Bu her iliﬂkide, her konuda öyle. Bir iﬂbirli¤i yaratmak ve etkin bir iletiﬂim sa¤lamak. Etkili bir iﬂbirli¤i sa¤lamak.
“Bizler bu iﬂbirli¤ini yaratabiliyor muyuz?
Cerrahlar ve infeksiyon hastal›klar› uzmanlar› bu
iﬂbirli¤ini yapabiliyorlar m›?” Çeﬂitli örnekler
var. Önce, cerrahlardan baﬂlamak istiyorum. Cerrahlar çok önemli iﬂler yap›yorlar ve yapt›klar› iﬂi
de çok önemsiyorlar. Çok hakl›lar, önemli ﬂeyler
yap›yorlar; ama, bazen kendilerini daha fazla
önemsiyorlar. Belki de hakl›lar; çünkü, çok stresli iﬂ yap›yorlar, çok büyük ameliyatlar yap›yorlar,
hayati organlar› transplante edip, protezler tak›yorlar. O zaman, di¤er sorunlar›, infeksiyon veya
di¤er dahili sorunlar› biraz ihmal edilebilir gibi
görüyorlar. ‹hmal edilebilir gibi görülen sorunlardan bir k›sm›n›n muhatab› biz oldu¤umuz için,
biz de, bunu çok kolay hazmedemiyoruz ve böylece arada bir gerginlik oluyor ve bir güç savaﬂ›
haline geliyor bütün olay. Asl›nda, bu güç savaﬂ›ndan biraz uzaklaﬂmak laz›m. O bizim gücümüzü gösterece¤imiz bir alan de¤il; çünkü, bizim
sadakatimiz hastaya. Sonuçta, amac›m›z, sadece
ve sadece iﬂbirli¤i yaratmak ve hastaya yararl›
olmak. Do¤ru tekniklerle, büyük emekler verilerek yap›lan ameliyatlar›n ya da hasta bak›m›n›n
iyi olmas›n› sa¤lamak. Hepimiz biliyoruz ki, bu
kadar iyi ameliyat yapan cerrahlar, daha sonra
hiç ellerini y›kamadan, hastay› muayene edebiliyorlar, uyard›¤›m›z zaman bize k›z›yorlar. Pansumanlarda tekni¤ine uygun davranm›yorlar.
Çok çeﬂitli... Biliyorum ki herkesin ayn› sorunlar›
var. Ben, bunlardan çok söz etmek istemiyorum;
ama, infeksiyonla ilgili olarak söylenenleri, baﬂta
çok fazla dikkate alm›yorlar. Bu gözlemim çal›ﬂt›¤›m iki hastane içinde geçerli.
Bu bir güç savaﬂ› olmad›¤› ve asl›nda biz de
önemsenmek istedi¤imiz için bu sefer biz de
sertleﬂiyoruz, gidiyoruz dosyalar› kar›ﬂt›r›yoruz
doktor bey niye bunu yazd›n›z, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ürememiﬂ ki, niye
vankomisin baﬂlad›n›z diyoruz; koz elimize geçince bizde bütün silahlar›m›z› kullan›yoruz. O
zaman, elle tutulur bir negatif elektrik oluyor aram›zda ve bar›ﬂ baﬂtan kaybedilmiﬂ oluyor. Bu nedenle, bence, iletiﬂimde insan›n vücut dili, ses
tonu, davran›ﬂ biçimi son derece önemli ve bununla bir sürü sorunun çözülece¤ine inan›yorum.
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‹ki örnek vermek istiyorum. Bir tanesi cerrahi
profilaksi ile ilgili. Hastanede cerrahi ekipler
do¤ru antibiyotikler kullan›yorlard›, ama çok
uzun sürüyordu. Özellikle by-pass ameliyatlar›
yap›lan bir hastane. On güne kadar profilaksiyi
devam ettiriyorlar, bazen hasta ç›kana kadar antibiyotik veriyorlar. ‹lk baﬂlarda bu al›ﬂkanl›klar›
de¤iﬂtirebilmek için çok s›k›nt› çektim. Sonuçta
epey bir mücadeleden sonra biraz kazan›m›m›z
oldu diye düﬂünüyorum. Gidip cerrahlarla sürekli görüﬂüyorum, hepsi çok teﬂekkür ediyor. ﬁunu
özellikle belirtmek istiyorum, tabiri caizse cerrahlar orada Allah. Günde 10-12 tane aç›k kalp
ameliyat› yap›yorlar, çok önemliler. Her gitti¤imde “sa¤olun, bize çok ﬂey ö¤retiyorsunuz, sayenizde bu s›k›nt›dan kurtulduk, antibiyotiklerle,
infeksiyonla siz ilgilenin” diyorlar.
Birgün, benden daha genç bir cerrah arkadaﬂa gittim “bunu böyle kullanma; ﬂu ﬂu nedenle
keselim istersen” dedim. Son derece etkileyici
oldu¤umu düﬂünüyorum. “Tamam, çok teﬂekkürler abla, sa¤olun, antibiyoti¤i hemen keseriz”
dedi. Tam giderken arkama dönüp bakt›¤›mda,
sen istedi¤ini söyle biz bildi¤imizi okuruz anlam›nda bir hareket yap›yor, bir yandan da asistana antibiyoti¤i kesme diyor. Anlad›m ki, asl›nda
boﬂuna konuﬂuyorum ve birﬂey eksik kal›yor.
ﬁunu özellikle paylaﬂmak istiyorum. Önceleri
çok gururum k›r›ld›, kendimi kötü hissettim; benimle alay edildi¤ini düﬂündüm.
Oturum Baﬂkan›: Say›n AYTAÇ, bu iletiﬂim
bozuklu¤una ne isim verdi¤inizi ö¤renmek istiyorum. ‹letiﬂimdeki bozukluk diyalog eksikli¤i mi?
Dr. Jale AYTAÇ: Etkin iletiﬂim de¤il bu. Negatif iletiﬂim.
Bana böyle davran›ld›¤› için üzülmemeyi, asl›nda, kendi kimli¤imizi ve kiﬂili¤imizi biraz geriye atmam›z gerekti¤ini ö¤rendim. Bize yap›lan
ﬂeyler, asl›nda, kiﬂili¤imize bir sald›r› de¤il, o
nedenle üzerimize almak durumunda de¤iliz.
Cerrahi ekiplerle aram›zdaki sorunun, bir iletiﬂim kopuklu¤u oldu¤unu düﬂünüyorum. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ediyorum. Buyurun say›n ÇAKAR.
Dr. Nahit ÇAKAR: Ben, konuyla ilgili düﬂünürken, kendime odak noktalar› belirledim. Bir
kere “hastane infeksiyonlar› konusunda birlikte
çal›ﬂmak gerekiyor mu?” sorusunu sordu¤umuzda, herhalde buna hay›r diyen olmayacakt›r. BirHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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likte çal›ﬂmak deyince yaln›z cerrahi ekibi, sadece cerrahlar› de¤il, anestezistleri de düﬂünelim;
bizler de var›z yo¤un bak›m ekibi olarak. Birlikte
çal›ﬂmak gerekti¤ine iliﬂkin kendi kafamda karar› oluﬂturdum; ama, bak›yorum ki, genel anlamda hem buradaki toplant›dan hem daha öncesinden pekçok hastanede bu birliktelik oluﬂmam›ﬂ durumda; yani, yaﬂanan pratikte baz› ünitelerde hastane infeksiyon kontrol ekibiyle iyi iletiﬂim var, ayn› hastanenin baﬂka bölümlerinde
bu iletiﬂim maalesef yok.

lar›n›n bu iliﬂkide hastay› sahiplenme gibi bir
hedefi de olmamal›. Böyle bir hedefi olmay›p,
konuya iliﬂkin iyi hizmet verildi¤i de gösterilirse,
baﬂar› da geliﬂiyorsa, bu birliktelik kesinlikle gelecektir; ama, ﬂu anda gelmemesinin sebebi, infeksiyon kontrol komitelerinin de tam olarak
oluﬂumlar›n› tamamlamam›ﬂ olmalar›, bu konuda kiﬂisel faktörleri de etkileyerek, infeksiyon
kontrol komitesiyle cerrahi ekip iliﬂkisinde ciddi
boyutta problemler oluﬂturuyor diyorum. Teﬂekkür ediyorum.

Önce, acaba, benim baﬂta verdi¤im birlikte
çal›ﬂman›n do¤ru oldu¤u tespiti mi yanl›ﬂ diye
düﬂünmek durumunda kald›m. Bu tespit yanl›ﬂ
m›; ﬂöyle düﬂünelim, nozokomiyal infeksiyon
çok önemli bir faktör, hastane infeksiyonlar› bizim için maliyet unsuru olarak, hangi aç›dan bakarsan›z bak›n, son derece ciddi bir problem.
Yo¤un bak›m ekibi, cerrahi yo¤un bak›mda oldu¤unu düﬂünüyorum ünitemizin bir çal›ﬂan› olarak. Hastane infeksiyon kontrol ekibi ve infeksiyon hastal›klar› anabilim dal›yla beraber çal›ﬂmad›¤›m›z dönemde, biz, hastane infeksiyonu
aç›s›ndan son derece kör bir dönem yaﬂam›ﬂ›z.
Bu iletiﬂimi kurduktan sonra, konunun çözümüne iliﬂkin pekçok kademeler kaydettik.

Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ediyorum. Buyurun say›n Elvin D‹NÇ.

Ben ﬂunu diyorum; pekçok cerrahi birim ve
hastane infeksiyon kontrol ekibi de bu iﬂi birlikte çözmek gerekti¤ine tam anlam›yla karar vermiﬂ de¤il. Bir kere bunu aﬂmak durumunday›z;
çünkü, e¤er bu karar› verirsek, bizim için öncelikle hastane infeksiyonlar›n›n çok önemli oldu¤unu herkes kabul etmek durumunda ya da bunu
hissetmek zorunda. Bu karar› verdikten sonra,
bir araya gelmede birtak›m kiﬂilik sorunlar› ya da
geçmiﬂten gelen cerrahi branﬂlar ve di¤er branﬂlarla iliﬂkileri engel olmamal›. Bir anestezist olarak ben de cerrahi ekiple birlikte e¤itimimin 2
y›l›nda sadece anestezist olarak çal›ﬂt›m, ondan
sonraki dönemde yo¤un bak›m ekibi içerisinde
yer ald›m ve onlarla sürekli bir diyalog içindeyim. ﬁunu biliyorum: Cerrahi ekip, hastan›n sahibi oldu¤unu hissettirmek ister; ama, e¤er, karﬂ›s›ndaki onunla birlikte çal›ﬂan ekip, ona bir güven oluﬂturursa, ben bunu en iyi anestezi için biliyorum; e¤er, anestezistine güveniyorsa, bu,
hastan›n sahipli¤i konusundaki geleneksel yaklaﬂ›m› kald›r›r. Zaten, sonuç olan kimsenin hastay› sahiplenmeye iliﬂkin bir hedefi de yok. Ben
öyle düﬂünüyorum. Hastane infeksiyon kontrol
komitesinin ya da infeksiyon hastal›klar› uzman-
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Dr. Elvin D‹NÇ: Toplant›da, baﬂ›ndan beri
hep ﬂikayet edilen yöneticilerden biriyim, ayn›
zamanda infeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzman›y›m. Tabii ki, kendi hastanemden örnekler vererek bu soruna bakmaya çal›ﬂaca¤›m. Ben, de¤iﬂik bir pencereden bakmak istiyorum.
‹nfeksiyon hastal›klar› uzman› ve infeksiyon
kontrol komitesi üyesi olarak yaklaﬂ›k 10 senedir
hizmet vermekteyim, son 2 senedir de yönetici
olarak hizmet vermekteyim.
Bence, infeksiyon kontrol komitesi eﬂittir infeksiyon hastal›klar› uzman› olarak alg›lanmakta.
‹nfeksiyon kontrol komitesinin bir komite oldu¤u, bir çal›ﬂma grubu oldu¤u ve görevinin ne oldu¤u, tam olarak anlat›lamamakta. O yüzden, genellikle cerrahlar›m›z da karﬂ›s›nda kendine rakip olarak infeksiyon hastal›klar› uzman›n› görmektedir. Bu konuda, e¤er, komitenizi kurarken,
mümkün oldu¤u kadar multidisipliner bir gruptan oluﬂturabilirsek ve herkes bunu kabul edip
bu konuda çal›ﬂabilirse herhalde problemleri biraz daha halledebilece¤iz diye düﬂünüyorum.
Çünkü hastane infeksiyonlar›, sadece infeksiyon hastal›klar› uzman›n›n problemi de¤ildir.
Cerrah arkadaﬂlar›n da söyledi¤i gibi, çok iyi bir
cerrah olabilir, hep cerrahlar›m›z› gözönüne getiriyoruz ama, çok büyük ameliyatlar da yapm›ﬂ
olabilirler; fakat, hastaneden kazan›lm›ﬂ bir infeksiyon hem maliyeti, hem hastan›n iyi bir tedavisini ve konforunu engelleyecektir. Bu mantalitede hizmet edilirse, birçok branﬂ da bu konuda düﬂünürse, hastane infeksiyon kontrol komitelerinin kurulmas›, protokoller oluﬂturulmas›
ve iﬂlevinin yönlendirilmesi herhalde daha de¤iﬂik olacakt›r diye düﬂünüyorum; ama, bu, hiçbir
zaman, iﬂte, bu hasta benim hastam, kimse kar›-
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ﬂamaz tarz›nda de¤il; bu hasta hastanenin hastas›d›r ve buna en iyi ﬂekilde nas›l hizmet verebiliriz veya en iyi ﬂekilde nas›l tedavi edebiliriz
tarz›nda bir yaklaﬂ›m olmal›d›r. Daha do¤rusu,
hastane infeksiyonu veya infeksiyon kontrol komiteleri, ne yapaca¤›n›, hedefini belirleyip, bu
konuda çal›ﬂmalar›n› yönlendirirse ve kendisini
daha iyi anlatabilirse, herhalde daha iyi bir çal›ﬂma ortam› bulacakt›r diye düﬂünüyorum.
Yönetici olarak bu konudaki çal›ﬂmalar›m›z›
bir daha söz s›ras› gelirse anlat›r›m. Yap›lan çal›ﬂmalar iyi bir ﬂekilde anlat›labilirse, yöneticilerin de bunlara karﬂ› ç›kaca¤›n› zannetmiyorum.
Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ediyorum. Say›n
GÜNAYDIN, buyurunuz.
Dr. Murat GÜNAYDIN: ‹çimizde klinik mikrobiyoloji laboratuvar›nda bir fiil çal›ﬂan var m›,
yoksa biraz daha rahat konuﬂaca¤›m. Klinik mikrobiyoloji laboratuvar›nda sonuç üretmek çok
kolay, fakat kaliteli sonuç üretmek oldukça zor
ve pahal›d›r. Bu sonucu h›zla rapor haline getirip
bir cerrahi branﬂa iletmek ve hem de hemen
iletmek ayr› bir problem hastane ortam›nda.
Asistanlar›n çal›ﬂma ﬂekilleri, teknisyenlerin çal›ﬂma ortamlar›, onlara sa¤layabildi¤iniz imkanlarla bunlar› sa¤lamak oldukça zor. Bütün bunlara ra¤men, siz, tüm imkanlar›n›z› zorlayarak bir
sonuç üretiyorsunuz ve çok de¤erli oldu¤unu
bildi¤iniz bu sonucu iletmeye çal›ﬂ›yorsunuz.
Karﬂ›n›zda bir cerrah var, onlar çok önemli, çünkü onlar her ﬂeyin merkezindeler. Biz de iletmeye çal›ﬂ›yoruz. Bunun karﬂ›s›nda ﬂöyle bir ﬂeyle
karﬂ›laﬂ›yoruz: Biz, tedavilerimize baﬂlad›k, sizin
raporlar›n›z bizi teyit ediyor mu; yani, mikrobiyoloji laboratuvar›na bak›ﬂ aç›s› sadece cerrah›n
yapt›¤› iﬂleri teyit etme ve onu kanuni hale getirme yönünde iﬂliyor. Yoksa, bizim raporlar›m›za
göre herhangi bir de¤iﬂiklik yapma ya da bunlar› de¤erlendirme gibi bir yaklaﬂ›m tarz› yok. Ya
da baﬂhekimli¤in, çeﬂitli nedenlerle hastane eczanesine alm›ﬂ oldu¤u fazla antibiyotikler varsa
ve son dönemde onlar›n tüketilmesi gerekiyorsa, siz, nas›l sonuç üretirseniz üretin, o antibiyotikler en s›k yaz›lan ve tüketilen antibiyotikler
olacakt›r; çünkü, baﬂhekimlik, asistanlar› bu yönde bilgilendirmiﬂ ve gere¤inin yap›lmas›n› istemiﬂtir. Ya da siz hastaya gidiyorsunuz bir konsültasyon yap›yorsunuz, hastane infeksiyon kontrol
hemﬂireniz sabah›n erken saatinde gidiyor, önce
onlar›n raporlar›n› veriyoruz, götürüyor, oradaki
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doktor arkadaﬂ›m›z “evet, anlat, anlat” diyor, bu
arada bir dergiyi, bir magazin dergisini okurken
o sonuçlar› dinliyor. Jale han›m›n dedi¤i gibi,
“sen anlat, biz dinliyoruz, biz zaten yap›yoruz”
ﬂeklinde! Böyle bir ortamda çal›ﬂmak durumundas›n›z. Sizin sonuçlar›n›z›n ve kalitesinin onlara
göre bir önemi yok.
Baz› hastanelerin idarecileri de; çeﬂitli kurumlardan, antibiyogram ka¤›d› olmad›¤› için geri dönen faturalar›n›n çözüm yeri olarak laboratuvara bak›yor. E¤er bu olay laboratuvarda çözülemezse faturalar ödenmiyor, gelir-gider dengesinde problemler ortaya ç›k›yor. Bu sorun silsileler halinde devam ediyor. Sorun çok fazla.
Di¤er bir konu ki bence çok önemli; insanlar,
kendilerine ne yap›lmas›n› istiyorlarsa, baﬂkalar›na da ayn› ﬂeyi yapmal›lar; bu fevkalade önemli. Hayata bu gözlükle bakt›¤›m›z zaman çok ﬂeyi
düzeltme ﬂans›m›z vard›r. Bizim önerilerimizi
dikkate almayan bir cerrah arkadaﬂ, kendi hastas› yatt›¤› zaman, 1. günden itibaren bizim konsültasyonumuza, bizim raporlar›m›za fevkalade
önem veriyor ve bizim sözümüz onun için büyük
önem taﬂ›yor. Burada bir çifte standart ve bir kar›ﬂ›kl›k var. Bunu çözmek laz›m, ama nas›l çözülecek bilmiyorum.
Bir örnek vermek istiyorum. Ben, 5 y›l kadar
önce, kendi imkanlar›mla laboratuvar›mdaki sonuçlar› on-line olarak üç büyük müﬂterime götürdüm, bana göre servisler birer müﬂteridir; dahiliye, cerrahi ve pediatri servisleri. Hatlar›n› çektim, bilgisayarlar›n› kurdum. Sonuç; bu üç servisten sadece bir tanesi kullan›l›yor; bu kadar u¤raﬂa ra¤men di¤er iki servis benim ulaﬂt›rd›¤›m
terminallerden 24 saat sonuç almak mümkünken
bunlar kullan›lm›yor. Böyle bir anlay›ﬂla karﬂ›
karﬂ›ya kalmak insan› gerçekten çok üzüyor, bir
ﬂeyler yapacaksan›z ﬂevkiniz k›r›l›yor. Bu arada,
kendilerine de terminal çekilmesini talep eden
baz› bölümler vard›, kardiyovasküler cerrahi gibi, kad›n hastal›klar› ve do¤um servisi gibi; onlara da onlar›n imkanlar›n› kullanarak hat çektik,
onlar 24 saat bilgisayarlar›n› kullan›yorlar. Onlar
talep ettiler, peﬂine düﬂtüler, ald›lar ve kullan›yorlar. Bizim hizmeti götürdü¤ümüz, kolay olarak
sundu¤umuz insanlar ise bu hizmeti almakta ve
kullanmakta pek istekli davranm›yorlar. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ediyorum. Buyurun say›n IﬁIK.
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Hmﬂ. Hamiyet IﬁIK: Ben, olaya, daha çok yasal ve yap›sal aç›dan bakmak durumunday›m ve
daha çok komitenin en aktif üyesi olan infeksiyon
kontrol hemﬂiresi aç›s›ndan bakarak konudan
bahsetmek istiyorum. Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerindeki infeksiyon kontrol hemﬂirelerinin durumlar›n› iletmekle yükümlüyüm ayn› zamanda.
Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerinde infeksiyon
kontrol komitesi 1995 y›l›nda yasal olarak zorunluluk haline getirilmiﬂtir. Buna ba¤l› olarak, Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerindeki infeksiyon kontrol
komitesi say›s› artm›ﬂt›r; fakat, yasal zorunluluk
nedeniyle oluﬂturulan bu komiteler, s›rf zorunluluk gere¤i oluﬂtu¤u için çok fazla aktif duruma
geçememiﬂ, zorunlu olarak kurulmuﬂ birimler olmaktan öteye gidememiﬂtir. Bu durum, infeksiyon kontrol komitesinin di¤er üyelerini, infeksiyon kontrol hemﬂiresi d›ﬂ›ndaki üyelerini çok
fazla etkilememiﬂtir; çünkü, bu kiﬂilerin primer
olarak baﬂka görevleri vard›r; fakat, infeksiyon
kontrol hemﬂiresinin çal›ﬂma alan› birebir hastane infeksiyonlar› oldu¤u için, idare ve di¤er sa¤l›k personeli karﬂ›s›nda yaln›zca isimden ibaret,
aktif olmayan bir birey olarak alg›lanmas›na neden olmuﬂtur.
Yirmiyedi devlet hastanesi üzerinde yapt›¤›m küçük bir araﬂt›rmada gördüm ki, infeksiyon
kontrol hemﬂiresi, %60 oran›nda ikinci bir görevi
yürütmekte, daha do¤rusu, infeksiyon kontrol
hemﬂireli¤i, bir hemﬂireye ikincil görev olarak
verilmekte.
Oturum Baﬂkan›: Cerrahi grupla iletiﬂim noktas›nda bu fikirlerinizi ba¤larsan›z, sorunun nerede oldu¤u tam olarak ortaya ç›kar; çünkü, spesifik oraya e¤ilmemiz laz›m.
Hmﬂ. Hamiyet IﬁIK: Teﬂekkür ederim Baﬂkan›m. Bu sorunlar, infeksiyon kontrol komitesi ve
hemﬂiresini direkt olarak etkileyen cerrahi birimle iletiﬂimini etkileyen bir sorun, tamamen
infeksiyon kontrol hemﬂiresine bak›ﬂ ve yaklaﬂ›mla ilgili.
‹nfeksiyon kontrol komitesinin gereklili¤ine
inanmamak; infeksiyon kontrol önlemlerinin birinci derecede önemli oldu¤una inanmamaktan
geliyor. Özellikle cerrahi birimlerde yaklaﬂ›mlar
daha radikal. Hastan›n operasyona ihtiyac› varsa, bu operasyonu yap›l›yor, di¤er sorunlar genellikle gözard› ediliyor. Bu yüzden, infeksiyon
kontrol önlemlerinin önemli oldu¤u düﬂünülmüyor. ‹nfeksiyon kontrol hemﬂiresinin de do¤al
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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olarak gereksiz iﬂlerle u¤raﬂt›¤› görüﬂü yayg›n
oluyor.
‹nfeksiyon kontrol hemﬂiresi, infeksiyon
kontrol önlemlerinin en çok uygulanmas› gereken bölümler cerrahi bölümler oldu¤u için, özellikle cerrahi birimlerde, gerek hemﬂire gerek hekim baz›nda iﬂ yükünü artt›ran kiﬂi olarak alg›lan›yor. Bu, yine, yeniye olan direnç ve mevcut duruma; infeksiyon kontrol önlemlerinin önemine
inanmamaktan kaynaklan›yor.
Cerrahi ekipler ile iletiﬂimi etkileyecek bir
durum ise iﬂ yükü. Biliyoruz ki, her 250 yata¤a bir
tam zamanl› infeksiyon kontrol hemﬂiresi görevlendirilmesi gerekmekte; hatta, son yay›nlarda
bu 125 yata¤a inmiﬂtir. Birçok hastanenin infeksiyon kontrol hemﬂiresi kapasite üzerinde çal›ﬂ›yor ve bu da cerrahi birimlerde zaman›n› sadece
sürveyansa ay›rmak zorunda kalmas›na; cerrahi
ekip gözünde de, sadece, onlar›n hastalar›na bak›p, dosyalar›n› kar›ﬂt›r›p, antibiyotiklerini ve
yapt›klar› uygulamalar› kontrol eden kiﬂi gözüyle
görülmesine neden olmaktad›r.
Bir di¤er sorun da, komitenin, idarenin ve
baﬂhemﬂireli¤in infeksiyon kontrol hemﬂiresine
yaklaﬂ›m›d›r. E¤er, idare, size sahip ç›k›yorsa,
komiteniz ve baﬂhemﬂireniz size sahip ç›k›yorsa,
gerek hemﬂire arkadaﬂlar›n›z gerekse cerrahi birimlerdeki hekim ve asistanlar, sizin uygulamalar›n›za ve sizin önerilerinize daha aç›k ve daha
duyarl› davran›yorlar.
Hastanemizde bizim yapt›¤›m›z araﬂt›rmada,
özellikle cerrahi ekiplerde infeksiyon kontrol
hemﬂiresini yads›maktan çok bahsetmediler; fakat, istekleri ﬂu: Kültür antibiyogram sonuçlar›n›n kendilerine ulaﬂt›r›lmas›, hastane infeksiyonu tespit etti¤imiz hastalar›n kendilerine iletilmesi; ama, bunun d›ﬂ›na geçmemiz, onlar›n, kendilerine müdahale olarak alg›lamas›; yani, ben,
onlara sonuçlar› götüreyim; ben, onlara, saptad›¤›m infeksiyonlar› bildireyim, ama daha ileriye
geçmeyeyim. Kabul gördü¤ü nokta yaln›zca buras›. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Say›n
‹ÇÖZ, buyurun.
Dr. Gökhan ‹ÇÖZ: Bu kadar konuﬂmac›, iletiﬂim üzerindeki problemleri dile getirmiﬂken,
ben iletiﬂim var demek istemiyorum; ama, tek
problemin iletiﬂim olmad›¤›n› düﬂünüyorum ve
konu baﬂl›¤› cerrahi bölümler derken, sadece
cerrahlar de¤il, cerrahi bölümde çal›ﬂan perso321
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nel ve hemﬂirenin de dahil edilmesi gerekti¤ini
düﬂünüyorum.
Ülkemizde birinci s›rada en s›k kullan›lan
ilaçlar grubunda antibiyotiklerin kullan›ld›¤›n›
hat›rlayacak olursak ve 50 milyon dolarl›k bir pazar pay› oldu¤unu düﬂünürsek, iletiﬂim ve e¤itimin ne kadar önemli oldu¤unu düﬂünmemiz gerekir.
Ben, farkl› bir boyuttan olaya yaklaﬂmak istiyorum. ‹ki, üç günlük toplant›da hep “Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)”›n ve
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’ndeki çal›ﬂmalar›n sonuçlar› bize iletildi. Yine, Amerika’daki
bu türlü e¤itim programlar›nda planlanm›ﬂ e¤itimle bu sorunlar›n çözülebilece¤i yoluna gidilmiﬂ ve bizde halen -ki, ben kendi hastanem için
konuﬂay›m- problem olan acil servisin ayr›, ameliyathanelerin ayr›, yo¤un bak›mlar›n ayr› yönetildi¤i, ayr› idare edildi¤i bir ortamda hasta baﬂ›na düﬂen masraflar›n ve hastanedeki yat›ﬂ sürelerin çok artt›¤› gündeme getirilmiﬂ. Bu türlü ayr› yönetimlerle hasta baﬂ›na ortalama 8 bin dolarl›k bir maliyetin -ki, bu, ABD rakamlar›- ve 9
günlük hasta yat›m sürelerine ulaﬂabildim, bir
travma merkezi ve yo¤un bak›m için.
Bizde de durumun farkl› olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Eyüp Sabri hocan›n geçen gün yapt›¤› sunumunda, ameliyat olmam›ﬂ bir hastan›n 28 milyar liral›k, yani 18 bin dolarl›k bir masraf›ndan
bahsedildi. Bu maliyetin nerelere gitti¤ini inceledi¤imizde, ABD’de %25’inin yo¤un bak›m hemﬂirelik hizmetlerine gitti¤ini, ancak %10’unun
ilaçlara harcand›¤›n›; bizde bunun böyle olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Pek detaya girmek istemiyorum; ameliyat masraflar›n›n %10’unu oluﬂturdu¤u, malzemenin %15’ini oluﬂturdu¤u biliniyor;
yani, yo¤un bak›mdaki hizmetler, ilaç masraflar›
bir hastan›n %35 masraf›n› oluﬂturuyor.
Yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresini, masraflar›
azaltmak için belli stratejiler önerilmiﬂ. Bu stratejilerin baﬂ›nda infeksiyondan ayr› düﬂünülemeyecek erken enteral beslenme ve infeksiyon
kontrolü. Bunun için de önerdikleri ﬂu: Amerika’da da, bizim ülkemizde oldu¤u gibi, infeksiyon kontrol komitelerinin oluﬂturulmas› ve yo¤un bak›m, ameliyathane ve acil servislerde bu
denetimin sa¤lanmas›.
Ben, bizim hastanelerimizdeki idari problem
olabilecek bu konuya girmektense, burada infeksiyon kontrol komitelerinin görev almas›n›n
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do¤ru olaca¤›n› düﬂünüyorum. Her klinik için ayr› hemﬂire han›m›n ayr›lmas›, burada genel bir
bilgilendirme yap›lmas›ndan ziyade, tüm hastane birimleri tek tek ele al›narak, acil servisin,
ameliyathanenin, yo¤un bak›m çal›ﬂanlar›n›n
e¤itime al›nmas›n› düﬂünüyorum.
‹letiﬂim tabii ki yok, ama iletiﬂimi sa¤layabilmek için e¤itim programlar›n›n oluﬂturulmas› gerekebilir.
Benim kiﬂisel problem olarak gördü¤üm birkaç nokta var. Bunu, toplant› öncesi, infeksiyon
kontrol komitesi üyesi olan arkadaﬂlarla görüﬂtük. E¤itim dedi¤im, hemﬂirenin e¤itimi, personelin e¤itimi, gere¤inde hekimin de e¤itimi.
Neler yap›labilir; toplant›lar düzenlenebilir,
profilaksi konusunda bilinçlendirilebilir. Bunlar
hep bizim kendi hastanemizde gördü¤ümüz konular.
Bir konu daha, merkezi hemﬂire müdürlü¤ü
ile (veya baﬂhemﬂirelik diye de tan›mlan›yor) infeksiyon kontrol komitesi hemﬂireleri aras›nda
da idari ba¤lamda bir ba¤lant› olsa da çal›ﬂma
aç›s›ndan bir ba¤lant›n›n olmad›¤›n› görüyoruz;
çünkü, bizim yo¤un bak›m hemﬂirelerimiz -ben,
kendi klini¤im için konuﬂuyorum, baﬂka kliniklere eleﬂtiri veya yad›rgama yapmak istemiyoruminfeksiyon kontrol komitesi de¤il de merkez
hemﬂire müdürlü¤ünün uygulanmas›n› önerdi¤i
gerekli hasta bak›m protokollerini uygulamaktalar; ama, bunlar, güncelli¤ini kaybetmiﬂ uygulamalar oldu¤u için, cerrahlar ve yo¤un bak›m
hemﬂireleri aras›nda bir problem yaﬂanmakta.
Ben, kendi klini¤imde bunu rahatl›kla yaﬂ›yorum. E¤itimin burada devreye girmesi gerekti¤ini, infeksiyon kontrol komitelerindeki görevli
hemﬂire arkadaﬂlar›n veya doktor arkadaﬂlar›n,
hocalar›m›n, gerek acil servis, yo¤un bak›m ve
ameliyathane ortam›ndaki çal›ﬂan personel,
hemﬂire arkadaﬂlar› aral›kl› olarak e¤itime almalar› ve yeni uygulamalar›, güncel yaklaﬂ›mlar›
iletmeleri, bilgilendirmeleri gerekti¤i kanaatindeyim. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim say›n
‹ÇÖZ. Buyurun say›n KILIÇTURGAY.
Dr. Sad›k KILIÇTURGAY: Say›n Baﬂkan, de¤erli konuﬂmac›lar; bence, bizim cerrah olarak
sarpa sard›¤›m›z vakalarda bir problem yok. Bizim burada esas problemimiz, geliﬂmekte olan
sorunlar›n ad›n›n konabilmesi ve bunlar›n sarpa
sard›¤›m›z noktalara ne kadar yans›d›¤› konusunda ikna edilebilmemiz.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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Özellikle yeni de¤iﬂmekte olan bir kuﬂak oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, ﬂu an için Türkiye’de
tüm dallarda bir transizyonel zon yaﬂand›¤› yads›namaz bir gerçek. Eski ve yeni jenerasyonun
bir kar›ﬂ›m› sözkonusu. Asl›nda bu nedenle, bu
geçiﬂ döneminde az önce belirtilen noktalar›n
tam olarak ayd›nlat›labilmesi, o kadar kolay de¤il. Yine de e¤er cerrahlar›n mantalitesini anlayabilirsek, iletiﬂim konusundaki hedef noktalar›m›z› ve daha sonra nerelere ulaﬂmam›z gerekti¤ini sadece CDC kriterleri ile de¤il, bizim de gerçeklerimiz ›ﬂ›¤›nda, biraz daha farkl› ve gerçekci
olarak anlayabiliriz diye düﬂünüyorum.

mak istiyorum. Ameliyathane sorumlusu olarak
çal›ﬂt›¤›m dönemde, bir personelin, cerraha malzeme yetiﬂtirebilmek için ameliyathaneden sterilizasyon ünitesinin steril malzeme nakil asansörüne binerek, hatta s›k›ﬂarak (sadece yük taﬂ›mak için kullan›l›r), sterilizasyon ünitesine ulaﬂ›p, ﬂaﬂk›nl›kla daha sterilizasyonu bitmemiﬂ bir
malzemeyi aﬂa¤›dan nas›l kap›p da ameliyathaneye yetiﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› gerçe¤ini yaﬂad›m. O
halde, düﬂündü¤ümüzün ötesinde baz› sorunlar
var ve bunlar› kabul etmek zorunday›z. Bunlar›
bilirsek belki çözümleri daha net olarak ortaya
koyabiliriz.

Problemlerden birisi, “Cerrahlar, gerçekten
infeksiyondan ne anl›yorlar?” sorusunun yan›t›nda sakl›. “Tükürsek bir ﬂey olmaz” laf› bana ait
bir laf de¤il; çok de¤erli ve oldukça deneyimli
bir hocam›z›n, ameliyat s›ras›ndaki espriyle kar›ﬂ›k, ama k›smen inand›¤›n› düﬂündü¤üm bir yaklaﬂ›m›. ﬁimdi bu de¤iﬂiyor tabii, ama bu tür deneyimleri olan bir grubun hala aktif oldu¤u da
yads›namaz.

“Cerrahlar, tek olgu baz›nda yaﬂand›¤› zannedilen hatal› antibiyotik kullan›m›n›n, çok ciddi
infeksiyöz komplikasyonlara zemin haz›rlad›¤›na
inan›yor mu?” Kime sorsan›z bu soruya evet der;
ama, asl›nda büyük bir k›sm›n›n, bunun için elde
yeterli delil olmad›¤›na inand›¤›n› ve bu iﬂi çok
da ciddiye almad›¤›n› net olarak biliyoruz. Bunu
somut olarak da ortaya koyabiliriz. 1995 y›l›nda
bizim kendi klini¤imizde yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada, 500 vakan›n neredeyse %40’›nda 24 saati
aﬂan, 7 güne kadar uzanan profilaksi protokolleri uyguland›¤›n› saptad›k. ‹nceledi¤inizde birinci
kuﬂak sefalosporin tercihinin olgular›n sadece
%60’›nda oldu¤unu, ço¤unda de¤ilse de yar›s›na
yak›n bir k›sm›nda üçüncü kuﬂak sefalosporinlerin yo¤un bir ﬂekilde kullan›ld›¤›n› gördük. Ayr›ca, postoperatif yara infeksiyonunu, uygulama
süresi 24 saati aﬂan grupta daha fazla oldu¤unu
saptamam›za ra¤men, uygulamaya devam etmiﬂiz enteresan bir ﬂekilde. Bu, benim kendi klini¤imle ilgili muhtemelen benim de bir k›s›m vakalar›m›n oldu¤u bir çal›ﬂma.

“El y›kama süreleri”, demin de bahsedildi,
hala ciddi bir sorun. Bu noktada çok rahatl›kla 1
dakikayla 5 dakika aras›nda de¤iﬂen sürelerle
karﬂ›laﬂ›yorsunuz.
“Ameliyathane koﬂullar›” teorik olarak ideal.
Hele yeni kurulan merkezlerde bunlar biraz daha yüksek normlara ulaﬂt›r›lm›ﬂ vaziyette. Ama,
hala, belki aﬂa¤›daki karikatürler boyutunda olmasa da, eski ameliyathaneler, ameliyathane
görüntü olarak düzgün olsa da baﬂta havaland›rma ünitelerindeki sorunlar (ki en çok paran›n
harcand›¤› ünite), di¤er alt yap› s›k›nt›lar›, özellikle e¤itim hastanelerindeki kalabal›k faktörü,
personel faktörü, operasyon süreleri normlardan
çok uzak.
Eski ameliyathaneler

Kalabal›k

Ameliyathane dizayn›

Personel faktörü

Havaland›rma üniteleri

Operasyon süresi

“Cerrahlar›n sterilizasyona verdikleri önem
ve antibiyotiklerin yetersiz sterilizasyonu kapsay›p kapsamama kavram›” ise baﬂl› baﬂ›na bir sorun. Bir gö¤üs kalp damar cerrahisi hocas›n›n çok
rahatl›kla önemli bir toplant›da gündeme getirdi¤i; “Bizim havaland›rma ünitemizde ciddi bir
sorun var, o zaman, rutin olarak bütün hastalara
vankomisin baﬂlayal›m ve devam edelim” kavram› gözard› edilmemeli. Sterilizasyona verilen
önemle ilgili bir baﬂka ufak anektodu daha aktarHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4

Cerrahlar›n bir baﬂka yorumu da “Hastay› m›
yoksa laboratuvar› m› tedavi ediyoruz?” sorusu
ile ilgili. Laboratuvardan gelen sonuçlar›n bir
k›sm›, ancak hasta taburcu oldu¤unda elimize
ulaﬂ›yor. Geçenlerde bir vakada yaﬂand›, bir kolesistektomi olgusunda MRSA safrada üremiﬂ,
ama hasta sorunsuz taburcu olmuﬂtu. ‹nfeksiyoncular›n aﬂ›r› telaﬂ›na cerrahlar pek anlam verememiﬂler ve bu sonucu dikkate almam›ﬂlard›.
Sonuç olarak cerrahi kliniklerinde ele geçen sonuçlar›n bir k›sm›n›n derhal çöpe at›ld›¤› gerçe¤i
ne yaz›k ki inkar edilemez.
Di¤er bir nokta; “Hastalar›n takibi”. Bütün çal›ﬂmalar, asl›nda, hastalar› en az 30 gün takip etti¤inizde, son infeksiyon oran›n›n çok ciddi ölçüde artm›ﬂ oldu¤unu gösteriyor (Tablo 1). Ama ne
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Tablo 1. Cerrahi Sonras› ‹nfeksiyonlar %20-60 Oran›nda Taburcu Olduktan Sonra Ortaya Ç›k›yor.
Hastane içi infeksiyon oran› (%)

Son infeksiyon oran› (%)

Art›ﬂ oran› (%)

Polk (1980)

12.2

16.9

39

Burns (1982)

1.8

3.8

111

Brown (1987)

3.5

6.6

89

Reimer (1987)

1.5

6.9

360

Weigelt (1992)

5.8

8.9
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yaz›k ki, cerrahlar›n büyük bir k›sm›, mümkünse
ameliyat›n bitimiyle birlikte hastayla iliﬂkisini
kesme e¤iliminde. Hele “outpatient” hasta trafi¤inin günümüzde çok yayg›nlaﬂt›¤› bu periyotta,
hasta takibinde çok ciddi sorunlar var.
Durum böyleyken, JAMA 2000’de, çok yenilerde ç›kan bir makalede bu konuda oldukça geniﬂ, yaklaﬂ›k 600 bin vakal›k bir seride, ciddi bir
cerrahi alan infeksiyonundan ve mortaliteden
bahsediliyor, antibiyotiklerin sorunumuzu çözemeyece¤i vurgulan›p, yapt›¤›n›z iﬂlere dikkat etmemiz isteniyor. Son y›llarda “Belki, cerrahlar,
ameliyatlarla ilgili stratejilerini tekrar gündeme
getirip, gözden geçirecekler; bu iﬂi, sadece birtak›m ilaçlar› rastgele kullanmakla çözemeyeceklerini anlayacaklar” diyen birçok çal›ﬂmaya rastlamak mümkün.
“Hastane infeksiyon kontrol komitesi, acaba,
bu sorunlar› çözebilecek bir alternatif olabilir
mi?” Hem bu sorunun cevab›n› anlayabilmek
hem de durumu cerrahlar›n gözüyle daha gerçekçi bir tabana oturtabilmek için, merkezimizde uygulad›¤›m›z bir anketin sonuçlar›n› sizlere
aktarmak istiyorum. Bu çal›ﬂma, Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi’nde 35 cerrahi uzman›n›n
(profesör-doçent-yard›mc› doçent-uzman düzeyindeki kiﬂilerin), cerrahi alan infeksiyonlar› ve
hastane infeksiyon kontrol komitesi ile ilgili yorumlar›n› araﬂt›ran bir anket. Bu anketin tam
metni Tablo 2’de sunulmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada öncelikle bir problemleri olup
olmad›¤›n› sorduk, %33 “evet, klini¤inizde infeksiyöz komplikasyonlar aç›s›ndan bir sorun var”
dedi. Kliniklerinde infeksiyon oranlar›n› bilip
bilmediklerini sorduk. %60’a yak›n› “hiçbir fikrim
yok” dedi. Ama daha az›, yaklaﬂ›k yar›s› “klini¤imizde sorun var” demiﬂti.
Peki, “yo¤un bak›mda durum farkl› m›?” Yo¤un bak›mdaki oran›n daha yüksek oldu¤unu gö324

rüyoruz. Kat›l›mc›lar›n %70’i yo¤un bak›mlarda
bir infeksiyon sorunu oldu¤unu düﬂünmekte. ‹nfeksiyon oran›n›n net olarak bilinip bilinmedi¤i
araﬂt›r›ld›¤›nda ise hala %60’›n›n bu orandan haberdar olmad›¤›n› görüyoruz. Bizim hastane infeksiyon kontrol komitesi çok ciddi çal›ﬂ›yor, bize her y›l bunlar› da¤›t›yor; ama, muhtemelen
okumuyoruz.
Tedavi edici antibiyotik kombinasyonlar›n›
do¤ru yap›p yapmad›klar› konusundaki fikirlerini sordu¤umuzda, ancak %30’u “bizde bir problem var” dedi. Nedenlerini sordu¤umuzda ise
“muhtemelen bilmiyoruz”, “e¤itimimiz eksik”,
“protokollerimiz ve standardizasyonumuz yok”
dediler.
“Antibiyotik profilaksisini do¤ru yap›yor musunuz?” diye sordu¤umuzda, bu sefer, biraz daha fazla bir grup, yanl›ﬂ yapt›klar›n› ileri sürdüler.
Ama iﬂin enteresan taraf› hala ayn› uygulamaya
devam ediyorlar. Bu yanl›ﬂl›¤›n nedenleri irdelendi¤inde, genellikle hatalar›n, “kullan›m süreleri, keyfi uygulama, standardizasyonun olmay›ﬂ›, protokollerin olmay›ﬂ›, bilgisizlik, üçüncü kuﬂak sefalosporin kullan›m al›ﬂkanl›¤›, el alt›ndaki
antibiyotiklerin kullan›m›” gibi nedenlerden
kaynakland›¤› belirtildi. Az önce say›n GÜNAYDIN’›n bahsetti¤i hastane eczanesinde ne varsa
onun kullan›m› gerçe¤i burada da karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu yorumlar cerrahlar›n kendi yazd›¤› hatalar. Biz, bunlar› maddelemedik, nedeni deyip
boﬂ b›rakt›k. Yap›lan hatalar›n kaynaklar›n› kendi gözlemlerine göre belirtmelerini istedik.
“Taburcu olan hastalar› yeterince izleyebiliyor musunuz?” sorusuna da kat›l›mc›lar›n %40’›
“hay›r, izleyemiyoruz” cevab›n› verdi. Niye izleyemediklerini sordu¤umuzda ise “çünkü çok
önemsemiyoruz”, “izlemiyoruz, ama ciddi de bir
sorunla karﬂ›laﬂmad›k”, “protokolümüz bu konuda da yok”, “kay›t sorunumuz var”, “hastalar›n bir
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Tablo 2. Uluda¤ Üniversitesi’nde Uygulanan Anket Formu ve Sonuçlar› (Dr. Sad›k K›l›çturgay).
Ankete kat›lan kiﬂi; Prof., Doç., Yrd. Doç., Uzman
1. Klini¤inizde infeksiyöz komplikasyonlar aç›s›ndan ciddi bir sorun var m›?
EVET: 11 (%33)
HAYIR: 24
2. Klini¤inizin cerrahi alan infeksiyon oran›n› biliyor musunuz?
EVET: 16
HAYIR: 19 (%54)
3. Yo¤un bak›m›n›zda infeksiyöz komplikasyonlar aç›s›ndan ciddi bir sorun var m›?
EVET: 23 (%67)
HAYIR: 11
4. Yo¤un bak›m›n›zda infeksiyöz komplikasyon oran›n› biliyor musunuz?
EVET: 16
HAYIR: 19 (%54)
5. Klini¤inizde tedavi amaçl› antibiyotik kombinasyonlar›n›n do¤ru yap›ld›¤›na inan›yor musunuz?
EVET: 25
HAYIR: 10 (%29)
Hay›r ise nedeni?
6. Klini¤inizde antibiyotik profilaksisinin do¤ru yap›ld›¤›na inan›yor musunuz?
EVET: 21
HAYIR: 14 (%40)
Hay›r ise nedeni?
7. Klini¤inizde taburcu olan hastalar, infeksiyöz komplikasyonlar aç›s›ndan yeterince sa¤l›kl› izleniyor mu?
EVET: 21
HAYIR: 14 (%40)
Hay›r ise nedeni?
8. Klini¤inizde taburcu olan hastalar›n izlem kay›tlar› sa¤l›kl› tutuluyor mu?
EVET: 22
HAYIR: 13 (%37)
Hay›r ise nedeni?
9. Klini¤inizde taburcu olan hastalardaki yara sorunlar›nda mutlak kültür al›yor musunuz?
EVET: 24
HAYIR: 11 (%33)
Hay›r ise nedeni?
10. Cerrahi hastalardaki infeksiyöz komplikasyonlarda infeksiyon hastal›klar› doktorlar›n›n fikri al›nmal› m›d›r?
a. Deste¤e gereksinimi yoktur: 2
b. Sadece çok a¤›r olgularda: 20 (%57)
c. Tüm vakalarda: 13 (%37)
11. H‹KK’n›n hastane infeksiyon oran›n›n düﬂürülmesinde ciddi bir katk›s› olabilir mi?
EVET: 34 (%97)
HAYIR: 1
Hay›r ise nedeni?
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Tablo 2. Uluda¤ Üniversitesi’nde Uygulanan Anket Formu ve Sonuçlar› (Dr. Sad›k K›l›çturgay) (devam›).
12. Sizce H‹KK çal›ﬂma alan› nereleri kapsamal›?
Sadece yo¤un bak›m: 3
Klinik de olmal›: 32 (%92)
Nedeni?
13. H‹KK’n›n tüm hastane boyutunda etkili çal›ﬂt›¤›na inan›yor musunuz?
EVET: 15
HAYIR: 20 (%57)
Hay›r ise nedenleri?
a. ‹dari sorunlar: 7
b. Kliniklerin bu komitenin çal›ﬂmalar›n› gereksiz bulmalar›: 13 (%37)
c. Dosya veya kay›t yetersizli¤i: 8
d. Laboratuvar›n yeterli h›zda çal›ﬂmamas›: 4
e. Di¤er:............
14. H‹KK’n›n klini¤iniz içinde etkili çal›ﬂt›¤›na inan›yor musunuz?
EVET: 21
HAYIR: 14 (%40)
Hay›r ise nedenleri?
a. ‹dari sorunlar: 7
b. Laboratuvar›n yeterli h›zda çal›ﬂmamas›: 2
c. Doktorlar›n bu komitenin çal›ﬂmalar›n› gereksiz bulmalar›: 7 (%20)
d. Dosya veya kay›t yetersizli¤i: 7
e. Di¤er:
15. Sizce infeksiyon kontrol komitesinin yap›s› uygun mudur?
a. Hiçbir fikrim yok: 21
b. Bu yap› yeterlidir: 9
c. ﬁu anki yap› yaﬂanan baz› sorunlar›n nedenidir: 5
d. Komiteye yeni ilaveler yap›lmal›d›r
Bunlar:......................... /.............................../...............................olabilir.
16. Sizce H‹KK Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi’nde kaç y›ld›r görev yapmaktad›r?
7 y›l: 10

5 y›l: 13

3 y›l: 11

2 y›l: 1

17. Sizce H‹KK Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi için mutlak kurulmas› gereken bir komite midir?
EVET: 35 (%100)
HAYIR:
Hay›r ise nedeni?
18. Sizce H‹KK’n›n çal›ﬂmalar› desteklenmeli midir?
EVET: 35 (%100)
HAYIR:
Hay›r ise nedeni?
H‹KK: Hastane infeksiyon kontrol komitesi.
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k›sm› gelmiyor”, “laboratuvar iﬂbirli¤indeki s›k›nt›lar-sonuçlar›n geç geliﬂi” gibi nedenler belirtildi. Neyse ki cerrahlar›n %40’› hastalar› izleyemediklerinin fark›nda.
“‹zlem kay›tlar›” ile ilgili olarak, gelen hastalar›n do¤ru dürüst kayda geçirilip geçirilmedi¤i
soruldu¤unda, enteresan bir sonuçla karﬂ›laﬂ›ld›.
Cerrahlar›n %60’› bu soruya evet diyor, yani geçirdiklerini düﬂünüyorlar. Buna karﬂ›n hastane
infeksiyon kontrol komitesi sürveyans ekibi ise
bu oran›n çok düﬂük oldu¤unu ve kay›t probleminin en çok genel cerrahi klini¤inde yaﬂand›¤›n› belirtti. Asl›nda, galiba biz bu konudaki sorunumuzun da çok fazla fark›nda de¤iliz. Bu konuda sorun oldu¤unu düﬂünen kiﬂilerin belirtti¤i
problemlere gelince; “kay›t tutma al›ﬂkanl›¤›n›n
olmay›ﬂ›, dosyalara hemen ulaﬂamama, ciddiyetsizlik, zamans›zl›k, iﬂin baﬂkalar›na devrediliﬂi ve hastaya ba¤l› sorunlar” gibi nedenler ileri
sürüldü.
“Taburcu olan hastalardaki yara infeksiyonlar›ndan kültür al›yor musunuz?” sorusunda ise,
sadece üçte birinin almad›¤› saptand›. Hastane
infeksiyon kontrol komitesi bu oran›n da daha
yüksek oldu¤unu belirtiyor. Kültür almama nedenleri araﬂt›r›ld›¤›nda; “empirik tedavi yeterli,
çok büyük bir k›sm›na zaten antibiyotik vermiyoruz ki, niye kültür alay›m, kültür almak gereksiz
bir iﬂlemdir ço¤u minör olaylard›r ve sonucu etkilemez” ﬂeklinde yorumlar yap›ld›.
Cerrahlar›n, infeksiyon hastal›klar› konsültasyonuna baﬂvurup vurmad›klar› veya bunu gerekli bulup bulmad›klar› soruldu¤unda; %60’›n›n,
sadece a¤›r vakalarda bu tür konsültasyonlar›
kulland›klar› anlaﬂ›ld›.
“Acaba, bu komitenin sizin infeksiyon oranlar›n›z›n düﬂürülmesine ciddi bir katk›s› olur mu?”
sorusuna “evet, çok ciddi olarak olur” yan›t› al›nd›. Buna sadece bir kat›l›mc› “hay›r katk›s› olamaz, çünkü, bu komite tek baﬂ›na bu iﬂi çözemez, önce bizim buna inanmam›z gerekir, aksi
halde bunlar ne yaparsa yaps›n boﬂ” dedi; galiba gerçekçi bir yaklaﬂ›md›.
Hastane infeksiyon kontrol komitesinin çal›ﬂma alan› ne olmal› diye soruldu¤unda, büyük bir
grubun sadece yo¤un bak›mlar› de¤il, klinikleri
de kapsamas› gerekti¤ine inand›¤›n› gördük. Sadece yo¤un bak›m› önerenler; “pratikte klini¤i
bunlar izleyemezler, yetiﬂebilmeleri mümkün
de¤il” diyor, ama ço¤u kiﬂi her ikisinin de izlenHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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mesinin gerekli oldu¤unu söylüyor. Bunun nedenleri için ise; “problemin tüm hastaneyi ilgilendirdi¤ini, servis çal›ﬂanlar›n›n e¤itiminin ancak böyle yap›labilece¤ini, floray› ancak böyle
tan›yabilece¤imizi ve çok yak›n bir iliﬂkimiz var
hasta, yo¤un bak›m ile klinik aras›nda gidip geliyor” yorumunu yapt›lar.
Hastane infeksiyon kontrol komitesinin, hastane boyutunda etkili çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤› soruldu¤unda, %57’sinin hay›r dedi¤ini gördük. Bir
problem oldu¤u anlaﬂ›l›yor ve bunlar›n büyük
bir k›sm› (%40’a yak›n) sorunun, kliniklerin bu
komitenin çal›ﬂmalar›n› gereksiz bulmalar›ndan
kaynakland›¤›na inan›yor. Bir k›sm› idari sorunlar
ve dosya problemleri üzerinde duruyor. Ayn› soruyu kendi çal›ﬂt›klar› klinik baz›nda sordu¤umuzda ise, hem hay›r cevab›n›n %57’den %40’a
düﬂtü¤ünü hem de doktorlar›n bu komiteyi gereksiz bulma nedenin %38’den %19’a düﬂtü¤ünü
görüyoruz. Bunun Türkçesi ﬂu: “Biz asl›nda inan›yoruz ama, di¤er klinikler pek inanm›yor”. Tabii
bu da pek gerçekçi bir yorum say›lmaz. Bu arada
sorunlar aras›na yeni bir aç›l›m›n eklendi¤ini görüyoruz: “Organizasyon eksikli¤i”.
Hastane infeksiyon kontrol komitesinin kaç
y›ld›r görev yapt›¤›n› sorduk. Çok az› biliyordu;
%40’›, son 1-2 y›l içerisinde bu komitenin kuruldu¤unu zannediyor, halbuki, bizde resmi olarak
1995 y›l›nda kuruldu. ‹nfeksiyon kontrol komitesinin yap›s›n›n uygun olup olmad›¤›n› sordu¤umuzda ise büyük k›sm›n›n fikrinin olmad›¤›n› görüyoruz. Galiba bu komünikasyonda ciddi bir sorunumuz var. Biz bu komiteyi doktorlara tam olarak anlatamam›ﬂ›z.
“Hastane infeksiyon kontrol komitesi, Uluda¤
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi için mutlak
kurulmas› gereken bir komite midir?” sorusu ile
“hastane infeksiyon kontrol komitesi çal›ﬂmalar›n› desteklemeli miyiz?” sorusuna, tüm kat›l›mc›lar “evet” cevab›n› verdi. Enteresan bir ﬂekilde
bunu hepimiz öneriyoruz, benimsiyoruz, istiyoruz ama, s›ra yard›m etmeye geldi¤inde sonuçlar›n düﬂündü¤ümüz gibi olmad›¤›n› görüyoruz.
Pratik anlamda, infeksiyon kontrol komitesinin
ihtiyac› olan verileri sunmakta ciddi bir s›k›nt›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. Sabr›n›z için teﬂekkür ediyorum (alk›ﬂlar).
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim say›n KILIÇTURGAY. Say›n ÖZÇEL‹K, lütfen.
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Hmﬂ. Fatma Türkan ÖZÇEL‹K: Bu konuﬂma
için görev verildi¤inde, sadece kendi deneyimlerimi de¤il, tüm üniversitelerdeki infeksiyon
kontrol hemﬂirelerinin deneyimlerini de bu iﬂe
katmak için 35 merkeze 40 soruluk bir anket formu gönderdim ve maalesef, sadece üçte biri geri döndü. Geri dönen anketlerdeki baz› sonuçlar› vererek baﬂlamak istiyorum.
Bizim en büyük zorluklar›m›z, sürveyans çal›ﬂmalar› s›ras›ndaki bilgi toplamada oluyor. Bu
bilgi toplamada, size bilgi vermekte zorluk ç›karan gruplar kimlerdir diye sordu¤umuz zaman, 1.
s›rada ö¤retim üyeleri, 2. s›rada da maalesef,
cerrahi bölümler diye bir yan›t geldi.
Yine, sürveyans çal›ﬂmalar›nda dosya taramalar›nda karﬂ›laﬂt›¤›n›z zorluklar nedir diye sordu¤umuzda, cerrahi bölümlerin epikriz gibi günlük
gözlem gibi yazmalar› gereken ve bizim, o gözlemlere göre hastane infeksiyonu var m›d›r yok
mudur diye tan› koymam›zda, gereken bilgilerin
dosyalarda eksik oldu¤u; kültür gönderiminin
yetersiz oldu¤u ve kültür gönderimi neden az diye soruldu¤unda da baz› bölümlerde kendilerine ait mikroskop olup, onlardan kendilerinin direkt bak›s›na göre de¤erlendirip antibiyotik baﬂlad›klar› yan›t›n› ald›k. Bir baﬂka konu infeksiyon
kontrol hemﬂirelerinin nas›l tan› koyaca¤›. Bu
cerrahi yara konusunda veya di¤er hastane infeksiyonlar› konusunda karﬂ›l›kl› bilgi al›ﬂveriﬂinde
“Hastama hastal›¤›n›n tan›s›n› da m› siz koyacaks›n›z?” diye bir yan›t ald›klar› ortaya ç›kt›.
Bir baﬂka iletiﬂim bozuklu¤umuz, cerrahi bölümlerle profesyonel iliﬂkiler yerine kiﬂisel iliﬂkileri tercih ettikleri, k›demli infeksiyon kontrol
hemﬂirelerine daha iyi bilgi verdikleri, daha az
k›demi olan hemﬂireleri pek ciddiye almad›klar›
veya infeksiyon kontrol hemﬂiresinin, e¤er cerrahi kökenli bir infeksiyon kontrol hemﬂiresiyse
onlar›n daha iyi bilgi ald›¤›, e¤er bu dahiliye kökenli infeksiyon kontrol hemﬂiresi ise bu kiﬂilerin bilgi almakta zorluk çektikleridir.
‹nfeksiyon kontrol hemﬂireleri, klinikleri denetlemek amac›yla de¤il, yard›mc› olmak amac›yla servisleri dolaﬂmaktad›r. Maalesef, yine,
bizleri birer denetleyici olarak görmekteler. Teﬂekkür ederim (alk›ﬂlar).
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim.
Say›n kat›l›mc›lar, benim elimde, ﬂimdiye kadar 55 dakikad›r konuﬂan arkadaﬂlar›m›z›n dile
getirdikleri 3 sayfa sorun var. Bu sorunlar› hat›rlatmaya gerek var m› acaba?
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Bu sorunlar›n d›ﬂ›nda, bu toplulukta kat›l›mc›lar›n sorun olarak dile getirilmesini düﬂündükleri noktalar var m›? Buyurun.
Dr. Semra ÇALANGU: Say›n GÜNAYDIN k›smen de¤indi ona, ama genel olarak, biz, cerrahlara, neden iletiﬂim kurmuyorsunuz dedi¤imizde, ﬂimdi, biz, ilk gün kat›lan arkadaﬂlar hat›rlar,
Metin ÇAKMAKÇI arkadaﬂ›m›z, bize, ilk oturumda bir cerrah resmi gösterdi, bir imparator ve o
imparatora yaklaﬂmak mümkün de¤il. Cerrahi
branﬂlar 1. s›n›f, dahili branﬂlar 2. s›n›f, laboratuvar branﬂlar› 3. s›n›ft›r asl›nda. ÇAKMAKÇI sadece resmi gösterdi, o resim, çok güzel, cerrah›n
kendine bak›ﬂ aç›s›n› aksettiriyordu bence.
Tabii çok sayg›m›z var, kuﬂkusuz çok büyük
iﬂler yap›yor cerrahlar; fakat, asl›nda o kadar da
ulaﬂ›lmaz de¤iller. Sorun nedir diye kendilerine
sordu¤umuzda, bence çok önemli bir ﬂey söylüyorlar. “Laboratuvardan sonucu zaman›nda alam›yoruz ki, o nedenle de laboratuvara ne gerek
var” diyorlar. Bence bu çok do¤ru. Asl›nda, 24 saat çal›ﬂan bir klinik mikrobiyoloji laboratuvar›,
mutlaka gerekli; o yetmez. Say›n GÜNAYDIN de¤indi derken, ﬂunu iﬂaret etmek istiyorum: Sonucu bilgisayar ekran›nda ona göstermek yetmiyor,
ayr›ca, o iletiﬂim diyoruz ya, 24 saat, telefonun
di¤er ucunda dan›ﬂabilece¤i bir insan gerekiyor
ona ya da hemen hastas›n› o anda görebilecek
birisi gerekiyor. ‹nfeksiyonla u¤raﬂan kiﬂiler,
e¤er, bunu ona götüremiyorlarsa, cerrahlar›n, hiç
olmazsa o aç›dan hakl› olduklar›n› düﬂünüyorum
ben. Yani, bir bak›ma, cerrahlar›n da burada ifade edilmeyen bir sorununu dile getirmek için
söz al›yorum.
Yirmidört saat konsültasyon hizmeti veren bir
infeksiyon kontrol komitesi üyesi e¤er görmezse
karﬂ›s›nda, bu türlü yan yollara sapmas› çok anlaﬂ›lmaz bir ﬂey de¤il.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun
say›n ÜNAL.
Dr. Serhat ÜNAL: Efendim, yeni sorun de¤il
belki; ama say›n ÇALANGU’nun konuﬂmalar›n›
destekleyici bir konuﬂma yapmak istiyorum.
Türkiye’de cerrahlar, yaln›z Türkiye’de de¤il,
dünyan›n her yerinde hakikaten, ÇAKMAKÇI’n›n
gösterdi¤i Sür mareﬂal Für Danican, böyle madalyalar› olan arkadaﬂlar. Bunu, eleﬂtirmek için
söylemiyoruz; çünkü, hakl› da olabilirler, bir insan› yat›r›p, organlar›n› d›ﬂar› ç›kar›p, tekrar koyHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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mak... Yar› Tanr› yar› insan gibi bir güç veriyor,
bunu hepimiz kabul ediyoruz ve yaln›z Türkiye’ye ait bir ﬂey de de¤il. Bütün dünyada cerrah
arkadaﬂlar›m›z böyle; ama, bu noktada laboratuvar›n eksikli¤inin ötesinde infeksiyon hastal›klar› da cerrahi branﬂlara gidip, biz bunun içindeyiz,
bunda biz var›z diyemedi, demedi bugüne kadar. Çünkü, Türkiye’de de biz infeksiyon hastal›klar› uzmanlar›, intaniye prati¤inden, bulaﬂ›c›
hastal›klar prati¤inden, tifodan, bruselladan baﬂ›n› kald›r›p hastane içindeki infeksiyonlar› yeni
yeni anlad›k daha. Biz de ö¤reniyoruz, cerrah arkadaﬂlar›m›z da ö¤reniyorlar; cerrahi infeksiyon
dernekleri, Amerika’daki, Avrupa’daki ve baﬂka
ülkelerde cerrahlar›n infeksiyon e¤itimine aç›k
olmas› önemli örnekler. Bu e¤itim süreci beraberce gelecek. Bizde biraz daha yavaﬂ geliyor.
Bu kadar güçlü bir cerrahi ekip infeksiyon sorunu yaﬂ›yor mu; asl›nda, iki ﬂey söylemek laz›m.
Birincisi, hakikaten az sorun yaﬂ›yor olabilir; çünkü, antibiyotik kullan›m›nda kontrol yok ve her
yer büyük üniversite hastaneleri de¤il, daha küçük hastanelere gitti¤iniz zaman bir sorun cerrahi infeksiyon oran›n›z nedir diye. Hele hele antibiyotik kullan›m› o kadar liber oldu¤u yerde. Eksikleri antibiyotikleri kapatmakla, hepsine geniﬂ
spektrumla baﬂlad›¤›nda, sorunu zaten az yaﬂ›yor. Buraya gidip bu sorunu gösteren, ortaya koyan biri de olmad›¤› zaman, bu iletiﬂimin baﬂlamas› zaten mümkün de¤il. Nas›l baﬂlayacak; sorunu yaﬂayarak. Hastanelerinizi düﬂünün, do¤rudur, cerrahi branﬂlarda en çok sorun vard›r; ama,
kolayl›kla iletiﬂim kurulan ortopedist mesela,
takt›¤› protezin kayb›na dayanamaz. Orada infeksiyon oldu¤u zaman protezi de kaybeder;
hem hastas› kendinden uzaklaﬂ›r, o kadar para
boﬂa gider, ﬂan› ﬂöhreti sars›l›r; takt›¤› protez iki
kere infekte oldu mu gitti, hayat› devam ettiremez. Bizim hastanede en çabuk ortopedistlerle
iliﬂki kurduk.
Tabii cerrahlar da kademe kademe, genel
cerrahi, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi;
ama, protez takan yerlerde daha kolay; çünkü,
problemi yaﬂ›yor.
“Bunu çözmek için ne yapal›m?” B›rak›n›z, sorun yaﬂan›r, protezler kaybolur, hastalar ölür, infeksiyon görülür. Say›n KILIÇTURGAY, uygun görürseniz, o çal›ﬂman›z› Hastane ‹nfeksiyonlar›
Dergisi’nde de yay›nlamak isteriz. Tebrik ederim, orada net sonuçlar var, günlük, pratikten ç›km›ﬂ sonuçlar var. Say›n KILIÇTURGAY’›n çal›ﬂmaHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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s›nda dedi¤i gibi, komplike olanlar› ancak konsülte etmeliyiz. Oraya geldi¤inde iliﬂki artar.
‹kincisi, beraber çal›ﬂmak, gidip bir daha, bir
daha anlatmak. Burada sorumluluk infeksiyon
hastal›klar›ndad›r; burada sorumluluk infeksiyon
kontrol hemﬂiresindedir. Bu gerçeklerin fark›na
vararak, her seferinde gidip, her seferinde konuﬂup, bir daha anlat›p, e¤itim programlar› yap›p
ve en önemlisi, sonuçlar› paylaﬂarak yol almal›y›z. ‹nfeksiyon kontrol komitesi, elde etti¤i verileri mutlaka cerrahi birimlerle paylaﬂmak zorundad›r. Ortak çal›ﬂman›n zeminini aramak infeksiyon taraf›ndad›r. Biz alttan alaca¤›z, biz daha yumuﬂak davranaca¤›z, biz problemi ortaya koyaca¤›z ve eminim, cerrahi tarafta da e¤itim çok h›zl›
gidiyor. Yaraya tükürenlerin say›s› art›k azalm›ﬂt›r, zaman içerisinde hiç kalmayacakt›r. Ben, 4-5
y›l içerisinde bu sorunun hallolaca¤› kanaatindeyim; karﬂ›l›kl› iyi niyetle. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun
efendim.
Dr. Halis AKALIN: Tüm konuﬂmac›lara teﬂekkür ediyorum, gerçekten sorunlar› net, çok net
olarak ortaya koydular. Son kat›ld›¤›m, say›n KILIÇTURGAY’›n da bulundu¤u bir cerrahi toplant›s›nda ortaya konan sorunlardan biri de ﬂuydu:
Bir cerrah ne zaman konsültasyon isteyece¤ini
kafas›nda tam canland›ramayabiliyor. Herkes
bunu sordu. Direkt toplum kökenli bir intraabdominal infeksiyonda m› konsültasyon isteyeyim, tedaviye cevap alamad›¤›mda m› konsültasyon isteyeyim, yoksa postoperatif bir yara infeksiyonunda m› konsültasyon isteyeyim. Asl›nda, belki, bunun s›n›rlar› çok rijit olarak çizilmese bile, ana hatlar› ortaya konabilir. Böylece de
bir sorun yaﬂand›¤› anda vakit kaybetmeden bir
infeksiyon hastal›klar› konsültasyonu oraya gelebilir. Bu da hem infeksiyonun saptanmas› hem
de tedavi edilmesi aç›s›ndan uygun bir iﬂbirli¤ine yol açabilir diye düﬂünüyorum.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkürler. Buyurun efendim.
Dr. Ayhan AKBULUT: Serhat hocan›n söyledi¤inin benzerini ayn› ﬂekilde biz yaﬂad›k; yaln›z, ﬂöyle bir olay oldu: Bizim geri bildirimimizi,
biz, baﬂhekimlik arac›l›¤›yla, yaz›yla yapt›k. Bir
dönem %40’lara ç›kt› ortopedi klini¤indeki infeksiyon oran›. Gerçekten protez kayb› olunca çok
korktular. Ondan sonra hemﬂiresinden anabilim
dal› baﬂkan›na kadar toplant›ya kat›ld›lar ve hat329
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ta bizi jurnalci gibi de yorumlad›lar, ama tatl› bir
serzeniﬂti o. Onlarla ﬂu anda çok iyi götürüyoruz.
Acaba, böyle bir baﬂhekimlik veya idare bildirimiyle kay›p m› ederiz, yoksa daha çok kazan›r
m›y›z; bu konuda bilmiyorum. Biz kazand›k, ama
gelece¤i bilmiyorum. Teﬂekkür ediyorum.
Oturum Baﬂkan›: Tart›ﬂmac›lar›n belirtmedi¤i, sizlerin akl›na gelen sorunlar var m›? Tekrar
soruyorum.
Dr. Mehmet DO⁄ANAY: Hastane infeksiyonlar›yla ilgili klasik kitaplara bakt›¤›m›zda 1974
Hoepprich’de hastane infeksiyonlar›na ayr›lan
sayfa say›s› 3; yani, hastane infeksiyonlar› konusu dünyada da çok eski de¤ildir; ama, Türkiye
prati¤ine belki biraz geç girmiﬂ olabilir. Tabii,
birtak›m yasal düzenlemeler de gerekli. Yurtd›ﬂ›nda hastaya antibiyoti¤i gereksiz verdi¤i zaman, onun sigorta ﬂirketi “bu antibiyoti¤i ne için
verdiniz” diye onun hesab›n› sorar, Türkiye’de
böyle bir hesap sorma yok. Bunun günü geldi¤inde, yasal düzenlemeler yap›ld›¤›nda taﬂlar
yerine oturacakt›r.
Biz kendi aç›m›zdan bakacak olursak, say›n
AYHAN güzel bir ﬂey söyledi. Birtak›m verileri
idare arac›l›¤›yla göndermek bana çok hoﬂ gelmiyor. Tabii, idareye mutlak surette bildireceksiniz, dekanl›¤a, baﬂhekimliklere; ama, anabilim
dal› baﬂkanl›klar›na, klinik ﬂefliklerine mutlaka
direkt göndermek laz›m. Bu, ﬂu aç›dan çok
önemli: Ben, sizinle beraber çal›ﬂmam›n sonuçlar›n› ay sonunda size arz ediyorum ﬂeklinde götürdü¤ünüz zaman, bizim arkadaﬂlar›m›z ﬂunu
yapmaya baﬂlad›. Ayl›k olarak siz rapor vermede
gecikti¤inizde, neden bu ayki raporlar›m›z gelmedi, bizde bir problem mi var diye serzeniﬂte
bulunmaya baﬂl›yorlar ve her ayki oranlar›na bakarak oran›n yüksekli¤i veya düﬂüklü¤ü konusunda yorum yap›p, gerekti¤inde sizden yard›m
isteyerek klinik uygulamalar›n› yeni baﬂtan gözden geçiriyorlar. ‹letiﬂimde biraz resmi prosedürden ç›k›p, direkt anabilim dal› baﬂkanl›klar›yla iliﬂki kurmakta büyük yarar var. Çok teﬂekkür
ediyorum.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Baﬂka
saptamam›z gereken bir sorun olmad›¤›na göre,
ﬂimdi, tek tek, tart›ﬂmac›lar taraf›ndan bu sorunlara önerilen çözümler nelerdir, bunlar› birlikte
dinleyelim.
Dr. Murat GÜNAYDIN: Say›n Baﬂkan, bir soru sormak istiyorum. Çok s›k olarak, baﬂhekimlik
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gibi idari kadrolar›n de¤iﬂmesi yap›lanlar› olumsuz etkilemiyor mu, zira her baﬂhekim de¤iﬂmesinde birçok ﬂeyi sil baﬂtan yeniden anlatmak ve
yapmak gerekiyor. Bir düﬂünün her baﬂhekimin
yeni bir baﬂhemﬂire ile çal›ﬂt›¤›n›, baﬂhemﬂirelerin de hastane infeksiyon kontrol hemﬂirelerinizle hangi uyumda çal›ﬂacaklar›n›. Bu hikayeyi
uzatmak mümkün. Acaba bu tür sorunlar› olan
var m›? Ya da bu bir sorun mudur, yoksa sorun
de¤il midir?
Oturum Baﬂkan›: Say›n GÜNAYDIN bütün
riskleri göze alarak yan›n›zda bir baﬂhekim oturmas›na ra¤men, bu soruyu yönelttiniz. “Böyle bir
sorun var m›?” Bu soruna fazla prim veren olmad›.
Dr. Murat GÜNAYDIN: Demek ki bu tür sorunu olan çok yok!
Oturum Baﬂkan›: Sorunlar aﬂa¤› yukar› saptand›. Burada global olarak söyleyecek olursak,
çok önemli bir ana sorun karﬂ›m›za ç›k›yor. Cerrahi gruplarda varoldu¤u veya varsay›lan bir konum özelli¤i. De¤erli arkadaﬂlar›m, ben burada
cerrah olarak bulunmuyorum, sadece bu paneli
yönetiyorum, ana baﬂl›k olarak söylüyorum, cerrahi bölümlerin, di¤er anabilim dallar› üzerindeki “impresyonu” sözkonusu. Bu görülüyor. ‹kinci
önemli mesele, hastan›n kimin taraf›ndan sahiplenilece¤i konusu, bu da bir sorun olarak ifade
edildi. Bu konularda ikilem yaﬂan›yor.
Üçüncü mesele, laboratuvar verilerinin yorumlanmas›, ciddiye al›n›p al›nmamas›, hasta takiplerinin kay›tlar› içinde bunlardan bahsedilip
bahsedilmemesi; yani sürveyansa esas olan verilerin ve geliﬂmelerin hasta dosyalar›na iﬂlenip
iﬂlenmemesi, buna ilaveten, cerrahi infeksiyonlar›n tespitinde infeksiyon kontrol komitelerinin
faaliyetlerinin kliniklerin iﬂ yükünü artt›ran bir
faktör olarak görülmesi ve son olarak da infeksiyon kontrol komitesinin eli, kolu, gözü, kula¤›
olan infeksiyon kontrol hemﬂiresinin bu iletiﬂimdeki yaﬂad›¤› zorluklard›r.
Burada ana baﬂl›klar olarak benim dikkatimi
çeken noktalardan biri de infeksiyon kontrol komitesinin görevleri ve iletiﬂiminde tespit edilmiﬂ esaslar, unsurlar, yapt›r›mlar, düzenlemelerin eksik olmas›d›r. Politika geliﬂtirmek için yetersiz bir sistemin yürüdü¤ü ileri sürülmektedir.
Tabii, çok önemli, ﬂu anda bu sorunlar› yaﬂayan
grup, bir geçiﬂ zonunu teﬂkil ediyor, yani geçmiﬂte infeksiyon kontrol komitesi iﬂlevlerine baﬂlamadan önce faaliyet göstermekte olan bütün sisHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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tem ve infeksiyon kontrol komitelerinin kuruluﬂu, daha sonra bu komitelerin faaliyetlerini yürüten ve birçok zorluklar› aﬂmaya çal›ﬂan bir jenerasyon var. Sorunlar›n kaynaklar› ana baﬂl›klar
halinde bu ﬂekilde ifade edilebilir.
Burada tart›ﬂmac›lar, bütün bu ana sorunlar
do¤rultusunda bir konsensusun sa¤lanmas›nda
problem oldu¤unu belirtmektedir.
Dr. Nahit ÇAKAR: Say›n Baﬂkan›m, ﬂu s›ralad›¤›n›z sorunlar içerisine bir sorunu daha eklememiz gerekti¤ini düﬂünüyorum. Hastane infeksiyon kontrol komitesinin iﬂi, sadece bir hastaya
antibiyotik öneren, infeksiyon hastal›klar›n›n uzmanlar› iﬂiyle çak›ﬂmas›n. O da belki bunun bir
komponenti; ama, hastanenin infeksiyona uygun
inﬂaas›ndan, hastanede hastalar›n yatt›¤› odalar›n düzenine, musluklar›n yerine, hemﬂirelerin
hastaya müdahalelerine kadar büyük bir boyut
içeriyor.
Biz, burada toplant›da sorunu çok basite indirgedik, yani cerrah›n, antibiyoti¤i kabul etmemesine, ona hay›r demesine ya da hastan›n sahiplenilmesine; sonuçta, olay, hastanenin bir
arada infeksiyon aç›s›ndan daha iyi hale getirilmesi. Asl›nda, biz, bu noktaya odaklanmal›y›z.
Bu ayr›nt›lar›n içerisinde, ulaﬂamad›¤›m›z bir hedef var, bu hedefe niye ulaﬂam›yoruz, inﬂaatlar›
niye düzeltemiyoruz. Dünkü toplant›da söylendi, bir yerde inﬂaat yap›l›rken, o bölgenin di¤er
bölümlerden ayr›lmas› mantar infeksiyon olas›l›¤›n› azaltan bir faktör. Niye biz bunu yapam›yoruz, niçin burada baﬂar› elde edemiyoruz; burada sadece cerrahi branﬂ olarak, ben kendimi cerrahi branﬂtan addediyorum, anestezistim. Biz inﬂaat›m›z› yaparken, bölümümüzdeki hastalar›
dünkü kurallara uygun ay›rmad›k. Orada benim
hatam oldu¤u kadar, bizim infeksiyon kontrol
komitesinin de hatas› var; bu iﬂi gündeme getirmedi. Tabii, bizim infeksiyon kontrol komitesi
ﬂunu yapt›: Bizim binan›n bulundu¤umuz bölümün iç düzenini yaparken kaç tane musluk olacak, o musluklar nerede olacak, izolasyon odas›n›n yeri nerede olacak, buna iliﬂkin yard›mlar›
yapt›; ama, bu, bu kadar basit de¤il bana göre.
Oturum Baﬂkan›: Say›n ÇAKAR, bu saptamay› yapman›z› uygun görüyorum; yaln›z, olay sadece, reçetenin kimin taraf›ndan ve nas›l yaz›laca¤› konusu de¤il; niçin bugün burada cerrahi
gruplar davran›ﬂ› ve cerrahi gruplarla infeksiyon
kontrol komitesinin iliﬂkisi tart›ﬂ›l›yor; çünkü,
büyük bir hastane floras› var, bundan nasibini
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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alan en büyük bölüm cerrahi bölüm. O hastanenin flora profilinde bunlar› kimler üretti diye sorulmuyor, bunlar› üretenler belli. Bu üretilen flora, cerrahi infeksiyonlara sebebiyet veriyor, en
büyük maliyet kayb›, en büyük iﬂ gücü kayb›, en
büyük sorunlar orada ortaya ç›k›yor.
Do¤al olarak, bu saptamay› yapman›z çok güzel bir ﬂey. Genelde infeksiyon olay›n›n, özelde
de cerrahi infeksiyonlar›n yönetimi, denetimi,
tedavi edilmesi sürecinde komitenin muhtelif
bireylerinin katk›da bulunmas› son derece
önemlidir. Gayet tabii bu iﬂlevleri bir infeksiyoncu olarak de¤il o komitenin üyesi olarak yapman›z gerekir. Komitede yer alan muhtelif cerrahi
dal elemanlar› var; cerrahi bölüm baﬂkan› da o
komitededir, cerrahi bölümden ö¤retim üyeleri
o komitededir, cerrahi bölüm 12 anabilim dal›ndan müteﬂekkil, onlardan çok say›da insan o komitede yer almaktad›r.
Burada, olay, sizin ifade etti¤iniz gibi popülasyonun da¤›l›m› aç›s›ndan baz› noktalara, gelmiﬂ olabilir. ﬁimdi, bu sorunlarla ilgili çözüm
önerilerini yine k›sa k›sa öz ifadeler tarz›nda arkadaﬂlar›m›zdan alal›m. Önerileri uzun uzad›ya
aç›klamaya gerek yok; gördü¤ünüz gibi, bu topluluk, bu konuda fikir üretme seviyesinde bir
topluluk. Lütfen önerilerinizi s›ralay›n say›n AKDEN‹Z.
Hmﬂ. Sabiha AKDEN‹Z: Teﬂekkür ederim.
Ben, kendimi, ilk turda tan›tmam›ﬂt›m; Hacettepe Üniversitesi’nden k›sacas› 17 y›ll›k geçmiﬂi
olan infeksiyon kontrol komitesi hemﬂiresiyim.
Birinci turda 3 ana baﬂl›kta ekip iletiﬂimini etkileyen faktörlere 3 ana baﬂl›kta de¤inmiﬂtim.
Cerrahi ünitelerde, yo¤un bak›m ünitelerinde,
ameliyathanelerde infeksiyon kontrol komitesi
üyelerinin yaﬂad›¤› sorunlar konusunda say›n
‹ÇÖZ taraf›ndan gerçekten iyi bir profil çizildi.
Cerrahi ekip iletiﬂimini etkileyen en önemli faktör hemﬂirelerin e¤itimi ve hastane baﬂhemﬂireliklerinin idari yetersizlikleri ve yanl›ﬂ müdahaleleri olarak ifade edildi.
Bir soru sormak istiyorum; ama, bu soruya,
tüm kat›l›mc›lar konuﬂmalar›n› bitirdikten sonra
lütfen bir cerrah hekim arkadaﬂ›m›z›n cevapland›rmas›n› rica ediyorum. ‹nfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmas› ekip iﬂidir. Sa¤l›k hizmetide multidisipliner bir hizmet oldu¤u halde, neden yaln›zca e¤itim ihtiyac›n›n hemﬂirelere verilmesi gerekti¤ini veya bu e¤itim aç›¤›n›n sanki
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yaln›zca hemﬂirelerde varm›ﬂ da bu aç›¤› komiteler gidermeli ﬂeklinde soruluyor veya alg›lan›yor? Bu, benim hastanemde de zaman zaman
böyle alg›lan›r, Türkiye’deki hastanelerin ço¤unda da san›yorum böyle alg›lan›yor. Bir hekim arkadaﬂ ekip üyelerinden yaln›zca hemﬂirelerin
e¤itim aç›¤›n›n oldu¤u yarg›s›n›n gerekçesini
aç›klarsa konu biraz daha ayd›nlanacak diye düﬂünüyorum. Bu arada di¤er ekip üyelerinin e¤itim gereksinimi yok mu?
Oturum Baﬂkan›: Say›n AKDEN‹Z, bunu öneriniz olarak m› kayda geçeyim; yani, hastane infeksiyon kontrol komitesi hemﬂiresinin e¤itimi
yeterlidir; olmas›n m› diyorsunuz?
Hmﬂ. Sabiha AKDEN‹Z: Hastanelerde infeksiyon kontrol prosedürlerine uyulma konusunda
neden hep hemﬂirelerin e¤itim ihtiyac› gündeme geliyor?
Oturum Baﬂkan›: ﬁimdi önerileriniz neler?
Sorunlar› ortaya koyduk, sorunlar› çözücü önerilerinizi bekliyoruz.
Hmﬂ. Sabiha AKDEN‹Z: Hay›r, hay›r say›n
Baﬂkan, çok özür dilerim, “E¤itim aç›¤› yaln›zca
hemﬂirenin mi?” buna cevap rica ediyorum. Çünkü ekip iletiﬂiminde e¤itim çok önemli, peki di¤er ekip üyelerinin e¤itimi çok mu yeterli onlar›n
e¤itim aç›¤› yok herhalde öyle mi.
Çözüm önerilerime geçmeden önce, 5 y›l önce göreve baﬂlad›¤›mda yaﬂad›¤›m bir olay› sizinle paylaﬂaca¤›m. Ünlü bir cerrah, üstelik infeksiyon kontrol komitesinin içinde bir cerrah,
sterilizasyon sürecini kontrol amaçl› ameliyathanede gözlem yapmak üzere komite ve hemﬂirelik müdürlü¤ü karar›yla görevlendirildim. Bu görevlendirilmem cerrahlar taraf›ndan ö¤renildi¤inde say›n ÜNAL’a, san›yorum, bir silah çekilmedi¤i kalm›ﬂt›. “Sen ne yap›yorsun, ameliyathane steril bir ortamd›r, sterilizasyonu en iyi cerrahlar bilir. Eleman›n› çek buradan”. Oysaki
ameliyathaneye gönderilme amac›m sterilizasyon veya dezenfeksiyon sürecinde bir problem
var m› varsa aksakl›klar›n tespit edilerek komite
arac›l›¤› ile yönetimden sorunlar› gidermesi için
destek al›nmas›yd›. Sonra ne mi oldu? Sonras›
burday›m iﬂte.
‹nfeksiyon kontrol komiteleriyle di¤er ekip
üyeleri aras›ndaki iletiﬂimin sa¤lanmas› için san›yorum, bunu kavgaya dönüﬂtürmeden, iletiﬂimi aç›k tutarak, sa¤l›k hizmetinin bir ekip iﬂi oldu¤unu, infeksiyon kontrolünün de bu ekip içer332
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sinde önemli basamaklardan biri oldu¤unu herkese anlatmak gerekiyor. Yani, bir ölçüde, sa¤l›k
hizmetinde pes etmemek gerekiyor. Çünkü do¤rular›n kabullenilmesi zaman içersinde kaç›n›lmaz olacakt›r.
Onyedi y›ll›k geçmiﬂi olan bir komite üyesi
olarak, Hacettepe Üniversitesi olarak, san›yorum, infeksiyon kontrolünde biraz daha ileride
oldu¤umuzu düﬂünüyorum. Bu sonuca ekip iletiﬂimini aç›k tuttu¤umuzdan dolay› ulaﬂt›¤›m›z›
belirtmekte yarar var. Yani ekip iletiﬂimini etkileyen en önemli basamak iletiﬂimin tüm çeﬂitlerini kullanmak ön koﬂul olmal›d›r.
‹kinci koﬂul ise e¤itimdir. Peki e¤itim yaln›zca
hastanelerde mi olmal›d›r? Tabi ki hay›r; sa¤l›k
hizmeti veren tüm okullarda, t›p fakültelerinde,
hemﬂirelik yüksekokullar›nda ve zincirin halkas›n› oluﬂturan di¤er sa¤l›k okullar›nda infeksiyon
kontrol prosedürlerinin veya programlar›n›n
mutlaka e¤itimine baﬂlanmas› gerekmektedir.
Hastanelerde bunlar›n periyotlar halinde hizmet
içi e¤itimlerle devam ettirilmesi zorunludur.
Oturum Baﬂkan›: Yani, lisans düzeyindeki
e¤itim, okul e¤itimi.
Hmﬂ. Sabiha AKDEN‹Z: Evet, lisans e¤itimi
veren okullarda e¤itime baﬂlanmas› gerekiyor.
‹nfeksiyon kontrolü kavram› ile ekip üyeleri hastanede karﬂ›laﬂmamal›. Alt yap› mutlaka okullarda verilmelidir.
Di¤er önemli bir basamak hastanelerde bölümlere infeksiyon h›zlar›n›n, etken mikroorganizmalar›n ve antibiyotik duyarl›l›klar›n›n raporlar halinde bildirmekten ziyade, toplant›larla bu
geri bildirimleri paylaﬂmal›d›r. Çözüm önerileri
karﬂ›l›kl› birimlerin temsilcileriyle oluﬂturulmal›d›r. Bu karﬂ›l›kl› düﬂünce al›ﬂveriﬂinin hem iletiﬂim hem de önlemlere uyulma konusunda daha
etkin olaca¤›n› san›yorum.
‹nfeksiyon kontrol programlar›n›n veya prosedürlerinin komiteler taraf›ndan haz›rlanarak,
dosyalama sistemi olabilir, farkl› bir sistem olabilir, mutlaka yaz›l› hale dönüﬂtürülerek, bunlar›n, hekimlerin, hemﬂirelerin ve di¤er personelin
kolay ulaﬂabilece¤i bir yerde muhafaza edilmesi
gerekmektedir. Çünkü, personel, kolayl›kla aç›p,
bu giriﬂimde ne yapmam gerekiyordu sorusuna
k›sa sürede yan›t alabilmelidir.
‹nfeksiyon kontrol komitesine ba¤l›, onun
üyesi olan; aktif, dinamik, zaman›n›n büyük bir
bölümünü bu iﬂe ay›rabilen infeksiyon kontrol
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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grubunun oluﬂturulmas› iletiﬂimde yine önemli
derecede rol oynar. Bu grubun içerisinde bu iﬂe
gerçekten profesyonel bak›ﬂ aç›s›yla bakabilen
hemﬂire ve infeksiyon bölümünden bir doktorun
veya hastane epidemiyolo¤unun infeksiyon
kontrol grubu çat›s› alt›nda kolay ulaﬂabilir bir
yerde çal›ﬂmas› ekip iletiﬂimini olumlu yönde
etkileyece¤i unutulmamal›d›r.
Oturum Baﬂkan›: Grubun üyeleri kim olmal›?
Hmﬂ. Sabiha AKDEN‹Z: Hemﬂire ve infeksiyon kontrolünden sorumlu bir hekim veya hastane epidemiyolo¤u olabilir.
Di¤er bir basamak tedavi ekibinin ve bak›m
üyelerinin mutlaka profesyonel bak›ﬂ aç›s›na sahip olmalar› gerekmektedir. Bu bak›ﬂ aç›s› da sürekli iletiﬂim ve sürekli e¤itimle yönetim-infeksiyon kontrol komitesi iﬂbirli¤i ile sa¤lanmal›d›r.
Son önerimi sunuyorum. ‹nfeksiyon kontrol
komitelerinin anahtar kiﬂisi hakikaten hemﬂirelerdir. Hemﬂire çal›ﬂ›rsa komite vard›r ve e¤er,
bu hemﬂire iletiﬂim kap›lar›n› sürekli aç›k tutarsa
komiteyle di¤er birimler aras›nda ki ba¤lant›y›
sa¤layacakt›r. Ba¤lant› sa¤land›¤›nda, di¤er birimlerin, komiteye destek olaca¤›na iﬂlerin çok
daha kolay yürüyece¤ine inan›yorum. Hemﬂire
sorunu tespit eder, infeksiyon kontrol grubuna
iletir ve komitenin bu konuda karar almas›n› sa¤lar. Yani, hemﬂire seçiminde çok dikkat etmek
gerekiyor. Tükenmiﬂlik sendromu yaﬂayan, iﬂin
önemini kavramam›ﬂ hemﬂirelerin komiteye seçilmesinin yarardan çok zarar verece¤i unutulmamal›d›r.
Oturum Baﬂkan›: Yani, ﬂu andaki iletiﬂim sorununu, seçilen hemﬂirelerin bu konuda baﬂar›l›
olmay›ﬂlar›na m› ba¤l›yorsunuz?
Hmﬂ. Sabiha AKDEN‹Z: Tamamen de¤il.
Ama etkisinin olmad›¤›n› söylemek yalan olur.
Bir hemﬂire olmama ra¤men, onun da önemli etken oldu¤unu düﬂünüyorum. Bunu gözard› etmemek gerekir. Cerrahlara yüklenmeyelim diyoruz, ekip iletiﬂimini etkileyen birçok faktör var;
ama, komitenin di¤er üyelerinde oldu¤u gibi, infeksiyon kontrol hemﬂiresinin seçiminde de çok
dikkat etmek gerekiyor.
Gökhan beyin sorusuna belki yan›t olabilir;
infeksiyon kontrol hemﬂireleri, hemﬂirelik müdürlü¤üne ba¤l› olarak çal›ﬂ›rlar, ama sorumluluklar› komiteye aittir. Bu görevin yönetim ve komite taraf›ndan ekip üyelerine anlat›lmas› gerekmektedir. Say›n baﬂkan az önce sordu¤um
soruya bu arada yan›t alabilir miyim?
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4

Akdeniz S, Ayd›ntu¤ S, Aytaç J, Çakar N, Dinç E, Günayd›n M, Iﬂ›k H,
‹çöz G, K›l›çturgay S, Özçelik FT.

Oturum Baﬂkan›: O sorudan önce size bir
noktay› hat›rlatmak istiyorum. Burada hemﬂire
e¤itimi konusu gündeme geldi; ama, toplulu¤un
büyük bir k›sm›n›n fikri, cerrahi gruplar›n e¤itiminin eksik oldu¤u istikametindeydi. Bu, sizin
e¤itim sorununuz, cerrahi gruplar›n›n e¤itim sorunundan daha sonra gelen bir sorun. Demek ki,
iletiﬂimi kuran en önemli ünite olarak gördü¤ünüz hemﬂirenin, baz› sosyolojik birimler de e¤itimi gerekiyor. Buyurun say›n AYDINTU⁄.
Dr. Semih AYDINTU⁄: Ben de e¤itimden
baﬂlamak istiyorum. Tabii, e¤itim, temizlikçi dahil, hiyerarﬂik düzende en üst düzeydeki kiﬂi,
profesörü, yöneticilerin tamam›n›n e¤itiminden
bahsetmek istiyorum. Ama, bunun, hat›rla, gönülle, lütfenle yavaﬂ yavaﬂ düzeliyor gibi kendi
kendimizi aldatma ﬂeklinde de¤il; denetim ve
yapt›r›mla birlikte olmas›n›n ﬂart oldu¤unu düﬂünüyorum.
Sorunlar› gecikerek çözmek, çözmek de¤ildir
asl›nda ve biz, zannediyorum, ortak payda öyle
ortaya ç›k›yor; bilgiyle ilgili aç›¤›m›z fazla de¤il;
ama, pratikle ilgili aç›¤›m›z çok fazla gibi görünüyor. Bu ﬂuna sebep olur: Geçmiﬂte de t›pta benzer ﬂeylerde yaﬂad›k. Önünde sonunda “medyada öldürücü mikrobu hastaya zerk ettiler, hasta
öldü” denilir, legal boyutlar›na gelir, büyük tazminat davalar› aç›l›r, belki de böyle yaﬂayarak
çözmek zorunda kalaca¤›z. Tabii, elimizde bu kadar bilgi varken, böyle çözüme gitmek zorunda
kal›rsak birgün, hoﬂ olmaz, ac›kl› olur. Bu nedenle, e¤itimin, sadece hat›rla gönülle de¤il, yapt›r›m ve denetimle birlikte olmas›n›, belli basamaklar› aﬂamayan kiﬂilerin, ister hemﬂire ister
doktor olsun, gerekirse görevden el çektirilmesi;
elini y›kamadan hasta pansuman› yapan, kateter
bak›m›na özen göstermeyen bir hekimin de gerekirse iﬂinden el çektirilmesine kadar varmas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Yine, infeksiyon kontrol komitesini, infeksiyon
hastal›klar› anabilim dal› -ben üniversitede oldu¤um için öyle söylüyorum- onun bir alt grubu olarak görüyorum ve tabii ki, temeli infeksiyon hastal›klar› uzman›d›r ve cerrah olarak da zaten beklentim, hastama tamamen sahip ç›kmas›d›r. ﬁöyle:
Gö¤üs a¤r›s› olan bir hastamda kardiyoloji konsültasyon istiyorum ve kardiyolog ne derse onu
yap›yorum; ancak, bana çok ters gelen birﬂey
olursa, bana potasyum tutan bir düetik tavsiye
ederse, örne¤in, benim hastamda da hiperpotasemi varsa, bunu de¤iﬂtiremez miyiz diye konuﬂa333
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biliyorum. Ayn› ﬂeyi infeksiyon hastal›klar› uzman›ndan da bekliyorum. Orada iletiﬂime girmeliyim ve 24 saat kesintisiz hizmet bekliyorum. Cumartesi günü kapal› ve sonuç vermeyen bir mikrobiyoloji laboratuvar› düﬂünemiyorum.

görünmeyen bir bask› var, promosyonlar var.
Bunlar› hepimiz biliyoruz. Bunun için ne yap›labilir bilmiyorum; e¤itim mi gerekli, özellikle mezuniyet sonras› e¤itim, bu bask›y› kald›rabilmek
için; ama, bu, bence çok global bir sorun.

Bu arada, infeksiyon kontrol komitesinin yetkilendirilmesiyle ilgili, ben, ilk konuﬂmamda
özellikle bahsetmedim acaba birisi de¤inecek
mi diye, de¤inmedim. Endüstrinin bask›s›n› hiç
kimse dile getirmedi. Endüstrinin ciddi bask›s›
alt›nda oldu¤umuzu düﬂünüyorum. Görünmeyen bir el, istedi¤i reçeteyi yazd›rabiliyor.

Ben ﬂu konunun üzerinde önemle durmak istiyorum: Bizim camiam›z›n çözebilece¤i ve çözemeyece¤i sorunlar var. Bu, asl›nda, Türkiye’nin
sorunlar›ndan, ekonomik krizden, genel yap›s›ndan çok ayr›labilecek sorunlar de¤il tabii ki; ama,
biz, ne Türkiye’nin ekonomisini de¤iﬂtirebiliyoruz, ne krizi engelleyebiliyoruz ve ne de bakanl›¤›n ya da YÖK’ün bize daha fazla ödenek vermesini sa¤l›yoruz. Bunlar› yapam›yoruz. Bunlar
uzun soluklu mücadeleler. Bunlarla mücadele
etmek ve y›lmamak laz›m.

Komite içinde aç›k tart›ﬂmalarla o zaman, bilime daha yak›n, gerçe¤e daha yak›n çözümlere
gidiliyor. Oysa, hekimler ya da antibiyotik yazma
potansiyeli olan her kimse, tek tek endüstrinin
uzant›lar›yla elemanlar›yla baﬂa baﬂ kal›rlarsa o
zaman müthiﬂ bir kaos do¤uyor. Onun için, infeksiyon kontrol komitesinin yönetimle birlikte güçlü olmas›n›n çok önemli bir avantaj› da endüstri
bask›s›ndan kurtulmas›d›r. Bu da çözüm için oldukça önemli; yani, infeksiyon kontrol komitelerinin yetkilendirilmesi. Tabii, infeksiyon kontrol
komitesi üyelerinin e¤itimi de önemli, kendi
içindeki e¤itimi de önemli, ayn› dili konuﬂmalar›
da önemli. Ben, tek tek çok de¤erli olan arkadaﬂlar›m›n, kendi aralar›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂtü¤ünü, farkl› fikirleri oldu¤unu gördüm. Zaman zaman genel cerrahi toplant›lar›n› düﬂünüyorum,
aç›kças›, bu kadar çok fikir ayr›l›¤› olmuyor bizim
toplant›lar›m›zda. Bunun neden kaynakland›¤›n›
da anlayabilmiﬂ de¤ilim. Belki salonda ve di¤er
konuﬂmac› arkadaﬂlar, kendileri, infeksiyon hastal›klar›yla do¤rudan u¤raﬂt›klar› için bilgi verebilirler. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim say›n AYDINTU⁄. Buyurun say›n AYTAÇ.
Dr. Jale AYTAÇ: Teﬂekkür ederim. ‹ki arkadaﬂ
söyleneceklerin ço¤unu söylediler, kat›l›yorum.
Ben de ilaç endüstrisinden bahsetmek istiyordum. Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü’nün yapt›¤› bir çal›ﬂmay› buraya gelmeden
önce okudum, Ege Bölgesi’nde yap›lan bir araﬂt›rma. Özellikle pratisyen hekimlerin %72’sinin,
ilaçlarla ilgili ilk bilgileri ilaç endüstrisinin verdi¤i broﬂürlerden ve günlük ziyaretlerden ald›¤›
saptanm›ﬂ. Çal›ﬂma yapm›ﬂlar, her doktoru günde bir ilaç firmas› temsilcisi ziyaret ediyor, 15
dakika ile yar›m saat aras› zaman harc›yor. Amerika’da bu ziyaretler ayda 2 ile 4, ‹ngiltere’de ise
3 civar›nda. Semih beyin dedi¤i gibi, çok ciddi,
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Ben, bizim yapabileceklerimizle ilgili bir ﬂey
söylemek istiyorum. Bizim ﬂu anda yapabilece¤imiz tek ﬂey di¤er branﬂlarla etkin bir iletiﬂim
sa¤layabilmek. -Say›n KILIÇTURGAY’›n çal›ﬂmas›nda gösterdi¤i gibi, çok güzeldi gerçekten, teﬂekkürler- sorulara verilen cevaplar, ayn› hastanede, ayn› birimde çal›ﬂan insanlar›n, birbirlerinden ve yap›lan iﬂlerden haberdar olmad›¤›n›
ortaya koyuyor. Üstelik de bu kadar iyi çal›ﬂan
bir infeksiyon kontrol komiteleri varken. Bence
say›n KILIÇTURGAY’›n yapt›¤› anket çal›ﬂmas›
çok net olarak iletiﬂimsizli¤i ortaya koyuyor. Bizler bu iletiﬂimsizli¤i düzeltebiliriz. Di¤er sorunlar için de mücadele ederiz.
Ben ﬂuna inan›yorum, de¤iﬂtirebilece¤imiz
tek güç kendimiziz. Önce biziz, sonra baﬂkalar›,
yapabilirsek tabii. Onu nas›l de¤iﬂtirece¤iz; do¤ru ve etkin iletiﬂim kurmay› ö¤renerek herhalde.
Ben infeksiyon kontrol komitesi üyelerinin, asl›nda, profesyonel kiﬂilerce iletiﬂim konusunda
ve di¤er konularda e¤itilmesi gerekti¤ine inan›yorum. Özellikle infeksiyon kontrol hemﬂiresinin. Bu konu üzerinde ne kadar çok durulursa,
iliﬂkilerin de iyi olaca¤›na inan›yorum ve çözümün de daha yak›n olaca¤›na inan›yorum.
Demin iki hastaneyi söyledim size, birisi özel
hastane, paras› var, özel sigortal› hastalar, paral›
hastalar geliyor. Di¤eri Devlet Hastanesi, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na ba¤l›; ödenek yok, para yok, arap
sabunu bulunmaz, eldiven bulunmaz.
Son 3-4 y›lda infeksiyon h›zlar› aç›s›ndan dönüp bakt›¤›m›zda her iki hastane aras›nda önemli bir fark›n olmad›¤›n› gördük. Bu demektir ki,
olumsuzluklar sadece para, sadece ödenek ve
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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imkanlarla ilgili de¤il; çal›ﬂan insanlar›n al›ﬂkanl›klar› ve zihniyetleri ile ilgili ayn› zamanda. Çözüm bu zihniyetlerin de¤iﬂmesi ve etkin bir iﬂbirli¤i sa¤lamakla mümkün olabilir. Teﬂekkür
ederim.
Oturum Baﬂkan›: Somut öneriniz, karﬂ›l›kl›
tolerans ve anlay›ﬂla iﬂbirli¤ine yaklaﬂmak.
Dr. Jale AYTAÇ: Ve ilaç endüstrisi bask›s›n›n
mümkün olan oranda kald›r›lmas›.
Oturum Baﬂkan›: Say›n ÇAKAR, buyurun.
Dr. Nahit ÇAKAR: Benden önceki konuﬂmac›lar vurgulad›, ama ben yine vurgulayaca¤›m.
Sorunlar›n çözümünde birinci s›raya e¤itimi ald›m. E¤itimin, t›p fakültelerine kadar, hemﬂirelik
okullar›na kadar gitmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum, sadece komite anlam›nda bir araya gelmedeki iliﬂkilerde e¤itim de¤il. Biz, t›p fakültelerinde muayenehane hekimi olarak yetiﬂtiriliyoruz,
hastal›klara iliﬂkin, hastalara iliﬂkin sorunlar› çözerken, baﬂka branﬂlardan yard›m almaya iliﬂkin
bilgiler çok az yer al›r kitaplar›m›zda.
ﬁunu bir kere bilmek zorunday›z: Hastal›k sorunlar›n› toplum anlam›nda çözebilmek ekip olmakla mümkün, yani hemﬂiresi, doktoru, infeksiyon hastal›klar› uzman›, cerrah›; bu ekip bir araya gelirse her konuda birlikte çözebilir. Kimse
muayenehane hekimli¤inde hastay› baﬂka bir
doktora yollamay› ilk planda düﬂünmez, belki
ﬂimdiki teknolojik geliﬂme bunu da aﬂm›ﬂ durumda, belki yavaﬂ yavaﬂ bu da çözülüyor; ama,
baﬂtan biz buna, t›p fakültesindeki e¤itim sürecimizden haz›rl›kl› olmam›z gerekiyor.
‹kinci olarak e¤itimde önemli unsur, hastane
infeksiyonunun boyutunun, bilmeyenlere, bilenlere, hepsine, anlam›n›n çok ciddi boyutta oldu¤unun ö¤retilmesi. Bunda tereddüt yok; hastane
infeksiyonu, bizim için morbidite aç›s›ndan ve
mortalite aç›s›ndan çok önemli bir problem. Yo¤un bak›mlar için düﬂündü¤ünüzde %50’lere varan sorun oluﬂturan bir problem. Di¤er bölümlerde de bundan bir miktar geride de olsa
önemli bir sorun olarak yer al›yor. O yüzden, bunun e¤itimi ve bu konunun çözümündeki basamaklar›n e¤itimini hepimiz sindirmek durumunday›z. ‹kinci boyut, yine bu e¤itimle ç›kacak insan iliﬂkilerinde tav›rlara dikkat etmek durumunday›z, sadece cerrahi ekipleri bu konuda
suçlamayal›m. E¤er, bizler biraraya gelemiyorsak ekip olarak, o ekibin her üyesinde buradaki
bir araya gelememeye iliﬂkin hata yükü vard›r,
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onlar›n da hatada pay› vard›r, sadece cerrahi ekibin negatif tutumuyla olay› aç›klamak mümkün
de¤il.
San›yorum, salondan katk›lar oldu. Bizler, daha yumuﬂak olmay› ö¤renelim dediler. E¤er bu
ö¤renilirse, konunun aﬂ›lmas› daha mümkün. ‹nfeksiyon hastal›klar› ekibi ya da infeksiyon kontrol komitesi ekibi, “ben illa bu antibiyoti¤i istiyorum” demek yerine, “bu antibiyoti¤i ﬂu sebeplerle kullanmak durumundas›n›z, bu kulland›¤›n›z antibiyotik, sizin hastan›z›n ﬂu durumunda uygun de¤ildir”i anlatabiliyorsa, bu karﬂ›l›kl›
iliﬂkide cerrahi ekibin negatif tutumunu azaltacak bir faktör olarak karﬂ›m›za ç›kacakt›r. Demek
ki, karﬂ›l›kl› tav›rlarda grubun her eleman› tav›rlar›na dikkat etmeli. Bu dikkat, bir miktar etik kurallar› da sürdürebilmeyi, bu iliﬂkide yerine
oturtturmay› gerekiyor. Etik kurallarda ne gibi
problem var; kimse kimsenin önüne geçmeye
çal›ﬂmamal›; yani, hasta ya da hasta yak›n›na ya
da firmaya, “iﬂte bu karar› ben verdim” gibi bir
ﬂey yok; “bu karar bir ekip karar›d›r, biz oturduk
bu karar› verdik” ﬂeklinde yans›t›lmal›. Etik kurallarda bir boyut daha var, data kullan›m›; datay› kim kullanacak. ‹nfeksiyon kontrol ekibiyle yo¤un bak›mc› ya da cerrahi yo¤un bak›mc› ya da
cerrah bir araya geldi, bir data birikimi var, bu
datay› kim nas›l kullanacak. Buna iliﬂkin de bütün etik kurallara uyulmal›. Ortak çal›ﬂman›n ürünü olan her ﬂey paylaﬂ›lmal› diyorum ben.
Bizler cerrahi ekip olarak da infeksiyon kontrol ekibini sadece konsültan olarak görmemek
durumunday›z. Uluda¤ Üniversitesi’nden sunulan çal›ﬂmada ne zaman konsültasyon isteyelim
sorusu soruldu. Ben diyorum ki, infeksiyon kontrol ekibiyle biz cerrahi birim iç içe olmak zorunday›z. Onlar hep bizimle beraber olmal›lar. Bu
24 saat onlar› ça¤›rabilmemizin d›ﬂ›nda düzenli
olarak, zaten bizim ünitelerimize bu ekibin elemanlar› gelmek durumunda, onlarla bir arada çal›ﬂmak ve yaﬂamak durumunday›z.
Son olarak, bir kez daha, e¤itimin en önemli
unsur oldu¤unu vurgulayarak konuﬂmam› tamaml›yorum. Teﬂekkür ederim say›n Baﬂkan.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun
say›n D‹NÇ.
Dr. Elvin D‹NÇ: Tabii ki e¤itimin yeri yads›namaz. Arkadaﬂlar›m›z›n da dedi¤i gibi, bu e¤itim, üniversitede veya hemﬂire arkadaﬂlar için
kendi okullar›nda baﬂlamas› gerekir. Hastane
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baz›nda düﬂünecek olursak, infeksiyon kontrol
komitesinin bir komite oldu¤unu, bunu sadece
infeksiyon hastal›klar›n›n veya bir infeksiyon
konsültasyonu olmad›¤› anlat›lmas› laz›m. Hastane infeksiyon kontrol komitesi sadece infeksiyon konsültasyonu yapmaz, yeni politikalar, hastaneyi, bütünü ilgilendiren yeni politikalar geliﬂtirilmesini gerektiren bir komitedir. Bu yüzden,
bütün hastanedeki branﬂlar› kapsamas› gerekir.
Tabii ki, büyük hastanelerde bütün branﬂlar› birebir bu iﬂte tutmak, aktif olarak tutmak ve çal›ﬂt›rmak çok zor. Ben kendi hastanemde uygulad›¤›m politikalarda mümkün oldu¤u kadar hevesli
kliniklerden ilgili arkadaﬂlarla çal›ﬂmaya gayret
ettik, bir de mümkün oldu¤u kadar son sene
asistanlar› veya genç uzmanlarla daha rahat iletiﬂim kurdu¤umuzu gördük. Çünkü, mesle¤inde,
özellikle 10-15, 20 senelik cerrahlar art›k belirli
kal›plara al›ﬂm›ﬂlar ve Jale han›m›n da gösterdi¤i
gibi, tamam, sizi çok iyi anl›yoruz, çok do¤ru söylüyorsunuz diyor; ama, arkan›zdan kendi bildi¤i
protokolü uygulamaya çal›ﬂ›yor. O yüzden, yenili¤e aç›k olan genç arkadaﬂlardan e¤itime baﬂlarsak daha verimli olaca¤›n› düﬂünüyorum. E¤itim,
tabii ki, hemen bugün sonuçlar›n› verecek bir
ﬂey de¤ildir, belki 5 sene sonra bu konuda daha
iyi durumlara geldi¤imizi görece¤iz.
SSK’da son 2-3 ayd›r uygulanan bir antibiyotik protokolümüz var. Genel Müdürlü¤ümüzün
genelgeler do¤rultusunda yay›nlad›¤› ve bütün
SSK hastanelerinde uyulmas› gereken bir protokol. Bu protokol çerçevesinde birçok antibiyotik
zaten ayaktan uzun süredir verilemiyordu; ama,
yatan hastalarda, profilakside ve empirik tedavide belirli ﬂartlarda verilmesi zorunluluk haline
getirildi. Bu bir komite taraf›ndan kontrol edilmektedir. Bu komitede tüm branﬂ hekimleri bulunmaktad›r.
Her zaman söylüyoruz, emir-komuta zinciri
olmas›n, e¤itelim, herkes gönüllü olarak belirli
ﬂeyler uygulans›n; ama, belki, baﬂlang›çta daha
bir yapt›r›m gerekebilir. Bu yapt›r›m baﬂhekimlik
baz›nda olabilir, yöneticiler baz›nda olabilir veya ba¤l› bulundu¤u kurumlar, genel müdürlükler
baz›nda olabilir. ﬁimdiye kadar konuﬂan birçok
arkadaﬂ hep “yöneticiler yan›m›zda olsun” dediler. Yönetici zaten infeksiyon kontrol komitesinin baﬂkan›d›r, oradan ayr› düﬂünülemez. Komiteden ç›kacak öneriler, yapt›r›mlar onun onay›
olarak kabul edilmesi gerekir. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun
say›n GÜNAYDIN.
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Dr. Murat GÜNAYDIN: Öncelikle Semra ÇALANGU hocam›n birinci konuﬂmadan sonraki
katk›lar›na teﬂekkür ediyorum, fevkalade tamamlay›c› bir o kadar da gerçek ﬂeyler.
Bir konu var, kimse disipline olmak istemiyor. Ben de disipline olmak istemem, birisinin
disiplini alt›na girmek istemiyorum. Biz, padiﬂahl›ktan gelen bir millet oldu¤umuz için de birtak›m ﬂeyleri, yukar›dan gelen emirlerle, bu böyle olsun denildikten sonra yapmaya yatk›nl›¤›m›z var. SSK örne¤inde oldu¤u gibi, birtak›m genelgelerle iﬂler daha kolay hallediliyor gibi, buna al›ﬂm›ﬂ›z. Herhalde, birtak›m genelgelere ve
bunlara uyulmamas› sonucunda da birtak›m cezaland›rmalara, yapt›r›mlara, özellikle de ekonomik yapt›r›mlara baﬂvurulmas›nda bu dönemde
yarar olabilir diye düﬂünüyorum.
‹kincisi, bu iﬂte istekli olan insanlar›n (e¤itime istekli olan insanlar›n) seçilmesi ve e¤itilmesi; e¤itilmek isteyen insan› e¤itebiliyorsunuz.
Ben burada ﬂunu görüyorum: Hemﬂire arkadaﬂlar, bizlere göre e¤itime daha aç›k ve daha istekliler. Bizler biraz daha e¤itimden kaç›yoruz. Bu
e¤itimi yapmak veya birﬂeyi bilmek önemli de¤il, sigara örne¤inde oldu¤u gibi, sigaran›n zararl› oldu¤unu hepimiz biliyoruz; ama, bildi¤imiz
halde yine de kullan›yoruz. Al›ﬂkanl›klar›m›z› de¤iﬂtirecek tarzda bu e¤itimleri düzenlememiz
gerekiyor.
Di¤er bir konu t›p fakültesi e¤itimi; ben, t›p
fakültesi e¤itiminde birtak›m hatalar var k›sm›na
kat›lm›yorum. Bizim t›p fakültesi e¤itimimiz tamamen yanl›ﬂ. Ben, t›p fakültesi e¤itimimizin
yanl›ﬂ oldu¤unu düﬂünüyorum. Hemﬂirelerin
e¤itimini tam bilemiyorum, ama t›p fakültesi e¤itimimiz yanl›ﬂ.
Bir di¤er konu, bir dönem uygulad›¤›m›z yöntem, t›p fakültesine gelen, pediatriye gelen asistanlar›n hepsi önce klinik mikrobiyoloji laboratuvar›ndan baﬂl›yordu, 15 gün burada çal›ﬂ›p
sonra klini¤ine ç›k›yordu, ilk bizimle tan›ﬂ›yordu
ve bu tan›ﬂ›kl›¤›n sonucu, pediatri klini¤ine yol
su elektrik olarak dönüyordu, çünkü, insanlar
birbirini tan›d›¤› zaman çok daha iyi bir iletiﬂim
ortaya ç›k›yor. Onbeﬂ gün içinde benim personelim. Ben, onlar birbirimizi tan›yorduk ve asistanlar› hâlâ tan›yorum; ama, ﬂu anda pediatrinin
asistan› kim derseniz hiçbirini tan›mam. Muhtemelen onlarda beni tan›maz.
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‹nfeksiyon kontrol hemﬂiresinin do¤ru seçilmesi bence çok önemli. Reprezantlar›n baﬂar›l›
olmas›n›n nedeni, onlar gerçekte iﬂe al›nmadan
önce çok çeﬂitli testlerden sonra seçiliyorlar ve
sonrada bir süre e¤itiliyorlar ve siz kap›dan gönderseniz bacadan giriyorlar size bir ﬂeyi anlatabilmek için. Bir infeksiyon kontrol hemﬂiresi,
azimli, h›rsl›, sab›rl›, bir kap› kapat›l›rsa bir baﬂka kap›y› zorlayabilecek ﬂekilde olabilmeli diye
düﬂünüyorum; çünkü, onlar, birebir iletiﬂim halinde olan insanlar.
Endüstri fevkalade önemli. Yaﬂad›¤›m›z olay.
Bir reprezant arkadaﬂ geliyor “Hocam, bizim antibiyoti¤imiz antibiyogramda ç›km›yor” diyor ve
biz belirli kurallara göre dizayn ediyoruz dedi¤im zaman “ben ﬂu klinikle konuﬂtum, bizim antibiyoti¤i yaz›yorlar, ama antibiyogramda ç›ks›n,
ç›kmazsa s›k›nt› olur diyorlar” yani, antibiyogramda ben ç›karaca¤›m, onlar›n bu antibiyotik
yazmalar›n› legal hale getirmem gerekiyor. Böyle bir çal›ﬂma var. Bu iliﬂki nereden kaynaklan›yor, neden böyle bir iliﬂki oluyor; oras›n› ben bilemiyorum.
Di¤er bir konu da maliyet-yarar çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›. Çünkü, hastane idareleri, bir altan
boﬂaltmal› idrar torbas› alman›n maliyetinin fazla oldu¤unu düﬂünüyor, di¤er torbay› tercih ediyor. Oysa, bu hastaya bir infeksiyon sonucunda
kullan›lacak antibiyotik maliyetini düﬂünmüyor;
çünkü, o antibiyoti¤in paras›n› kurum ödüyor,
torban›n paras›n› hastane idaresi ödüyor. Çok
çarp›k bir örnek; ama, böyle maalesef.
Diyorum ki, kontrol komitesi aslanlar gibi olmas›n ya da bir kral gibi olmas›n; ama, göçmen
kuﬂlar gibi olsunlar, önde bir lider olsun, o lider
yoruldu¤u veya motivasyonu azald›¤› zaman yeni bir lider ç›ks›n, dinlendirilsin; ama, hep beraber sab›rla, istekle bir yöne do¤ru devaml› gidebilsinler. ‹lginiz için teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun
say›n IﬁIK.
Hmﬂ. Hamiyet IﬁIK: Herkes ilk maddeyi e¤itim olarak ald›. Bu konuda herkesle hemfikirim;
fakat, ben, e¤itimi, daha çok okul boyutunda de¤il de hastane infeksiyonlar›n›n kontrolüyle ilgili
olarak bir s›ralama yapt›m. Bence, önce komite
üyelerinin, hastane infeksiyonlar› konusunda
e¤itilerek iﬂe baﬂlat›lmas› gerekli. Varolan bir
komite oluﬂturmuﬂ olmak amac›n›n ötesine geçmesi ve bu insanlar› aktif k›labilmek için birincil
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olarak komite üyelerinin e¤itilmesi gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Bunu kim yapacak derseniz, san›yorum, bu iﬂ, daha çok hep infeksiyon hastal›klar› bölümüne düﬂüyor. Zaten, komite üyelerinden
de daha çok iﬂ yüklenen infeksiyon hastal›klar›
bölümü üyeleri oluyor.
‹kinci s›ray›, kat›l›m› ve inanc› sa¤lamak amac›yla anabilim dal› baﬂkanlar› ya da Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerinde oldu¤u gibi, klinik ﬂeflerinin almas› gerekti¤ine inan›yorum. Çünkü, klinik
ﬂefi ya da anabilim dal› baﬂkan›n›n bu olaya bak›ﬂ›, yaklaﬂ›m› ve özeni nas›lsa, arkas›ndan gelen
uzman ve asistanlar›n da yaklaﬂ›m› ayn› ﬂekilde
olmaktad›r.
Üçüncü basama¤a ise yine en son asistan ve
hemﬂirelerin al›nmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Ayr›ca, e¤itimin denetimsiz olmamas› gerekir; çünkü, e¤itim veriyorsunuz, anlat›yorsunuz;
bunu kontrol etmedi¤iniz, denetimini yapmad›¤›n›z, verdiklerinizi geri istemedi¤iniz sürece bunun hiçbir anlam› olmuyor. Bu yüzden, mutlaka
bunun denetimi olmal›.
Cerrahi ekiple iletiﬂimi biraz daha olumlu hale getirmek ve kendimizi gündemde tutmak için
olmas› gereken ﬂeylerden biri de elde etti¤imiz
sonuçlar› birimlerle periyodik aralarla paylaﬂmak olmal›. Hem sonuçlar›n hem o birimde saptanan aksakl›k, olumsuzluk ve ayn› zamanda
olumlu uygulamalar›n da birebir tüm birim çal›ﬂanlar›yla ortak paylaﬂ›lmas› önemli. Tüm birim
çal›ﬂanlar› derken, klinik ﬂefinden hizmetlisine
kadar bütün çal›ﬂanlar›n bir arada olmas› ve herkesin bu bilgileri ayn› anda almas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Bunlar›n birebir toplant›larla aktar›lmas›n›n en uygun oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bir de sürekli olarak sempatik iliﬂkilerden
bahsedildi, iﬂte, biz alttan almal›y›z, bu iﬂi biz
yapaca¤›z; belki bu do¤ru; ama, bu, insan› çok
zorlayan bir davran›ﬂ. ‹nsan psikolojisini gerçekten zorlayan bir davran›ﬂ; çünkü, sonuç olarak,
biz inand›¤›m›z bir iﬂi yap›yoruz. Bu yüzden de
çok zorlan›yoruz. Sempatik iliﬂkilerin h›zla profesyonel iliﬂkiye kayd›r›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Sempatik iliﬂkilerle yapt›¤›m›z uygulamalar›n
ya da çal›ﬂmalar›n hepsinin raporland›r›lmas› gerekti¤ini ve ciddi bir kay›t sistemi tutulmas› gerekti¤ini ve bence, bunun, resmi onayl› olmas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum. Biraz önce konuﬂuldu,
acaba, biz, bu sonuçlar› baﬂhekimlik ya da idare
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kanal›yla resmi yaz›yla m› göndersek, yoksa biz
kendimiz mi versek. En az›ndan bir komite imzas›, bir resmi yaz›; sözel de¤il, her ﬂeyin yaz›l› olmas› gerekti¤i ve hatta, ben, baﬂhekimlik onay›yla, baﬂhekimlik kanal›yla gitmesi gerekti¤inin
daha do¤ru oldu¤unu düﬂünüyorum. Teﬂekkür
ederim.
Oturum Baﬂkan›: Ben de teﬂekkür ederim.
Buyurun say›n ‹ÇÖZ.
Dr. Gökhan ‹ÇÖZ: Buradaki konuﬂmalardan
hepimizin ortak vard›¤› kan›, bence, bu olay›n kiﬂisel bazda çözümlenmeye baﬂlanabilece¤idir.
‹nsanlar›n, kiﬂisel bazda bu infeksiyon ve infektif
komplikasyonlara karﬂ› ilgisi varsa, bu konudaki
d›ﬂar›dan e¤itimi, d›ﬂar›dan yap›lan önerilere
karﬂ› aç›k olacaklard›r. Yine kiﬂisel bazda ilgili kiﬂilerle ba¤lant› kurularak bu konunun yavaﬂ yavaﬂ çözümlenmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Sempatik kanallar›n sürdürülmesini savunarak birden kesin kurallarla bu konu içine girersek, zaten önyarg›l› ve negatif ﬂekilde yaklaﬂan
kiﬂileri kazanmam›z çok zor olacakt›r.
Öneri olarak neler olabilir; klinik baz›nda bu
konuyla ilgili, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi
ve di¤er cerrahi bilimlerdeki kliniklerde bu konuyla ilgili kiﬂilerle ba¤lant› kurup, y›ll›k akademik programlar›nda infeksiyonla ilgili e¤itim seminerleri düzenlenmesi sa¤lanabilir.
Yine sempatik ve kiﬂisel dedik; say›n ÖZÇEL‹K’in dedi¤ine yan›t vererek bunu açmak istiyorum. Sempatikli¤i ﬂöyle aktarabiliriz: Cerrahi bilimler, madem kendileriyle iliﬂkili hemﬂirelerin
bu konuda e¤itim vermesine s›cak bak›yorsa ve
bizim ortak amac›m›z, infeksiyon konusunu kontrol alt›na almaksa bu niçin olmas›n. Cerrahi,
ameliyathane, yo¤un bak›m tecrübesini yaﬂam›ﬂ
bir hemﬂire han›m›n infeksiyon kontrolü ile bu
bölümde görevlendirilmesinde bir sak›nca olmayaca¤› kanaatindeyim.
Sadece cerrahlardan da beklememek gerekir, infeksiyonla ilgili kiﬂilerin yo¤un bak›mlarda,
acil servislerde, ameliyathanelerdeki eksiklikleri
gözlemleyip, bunlar›, yine sempatik kanalla bu
klinik sorunlar›n› gerek klinik baﬂhemﬂirelerine
gerek klinik direktörlerine iletip ve bu konuyla
ilgilenen asistan, baﬂasistan, ﬂef arkadaﬂlar› e¤iterek çözüme gidilmesi gerekir diye düﬂünüyorum. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Say›n KILIÇTURGAY, buyurun.
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Dr. Sad›k KILIÇTURGAY: Asl›nda, bana çok
fazla bir söz kalmad›; herkes çok net bir ﬂekilde
durumu anlatt›. Bana göre ilk çözülmesi gereken
ﬂeylerden birisi, idari sorunlar. Bu komiteye baﬂhekim yard›mc›s› m›, yoksa sat›n alma komisyonundan birisi mi lütfedilip al›n›r fark etmez. Bu
anlamda bilimsel aktivitesi olmasa bile etkin birinin al›nmas› çok önemli. Çünkü, komitenin ald›¤› kararlar›n ço¤u havada kalan kararlar oluyor,
bu kararlar bir türlü sat›n almaya ya da idareye
aktar›lam›yor. Her merkez, kendi baz›nda, idaresiyle ilgili bir ufak yap›lanmay› bu organizasyonun içerisine sokmak zorundad›r. Kiﬂisel önerimden birisi bu.
‹kincisi, hastane infeksiyon kontrol komiteleri mutlaka daha aktif bir u¤raﬂ içerisine girmek
zorundad›rlar. Toplumsal yap›m›z olan, önce çok
heyecanla baﬂlay›p, daha sonra duvarlara çarpt›¤›m›z zaman geri dönüp, iﬂi bir parça rölantiye
alma al›ﬂkanl›¤›ndan, hakl› gerekçelerimiz olsa
bile, infeksiyon kontrol komitelerinin uzaklaﬂmalar› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bu nedenle,
gerekirse kan de¤iﬂimi yap›larak, biraz daha az
yorulmuﬂ, biraz daha az problemle karﬂ›laﬂm›ﬂ
insanlarla komitenin tekrar aktif hale getirilmesi
çok önemli noktalardan birisi.
Bir baﬂka çok önemli ayr›nt›n›n, hastane infeksiyon kontrol komitesinin, infeksiyon hastal›klar› uzman›n›n konsültasyon komitesi olmad›¤›n›n alt› az önce çizildi. Hastane infeksiyon kontrol komitesinin çok farkl› bir komite oldu¤u, boyutlar›n›n hastane yap›lanmas›nda yeni organizasyonlar›n düzenlenmesinden, cerrahi infeksiyonlardan ve çok önemli bir baﬂka ayr›nt› olan
onkoloji klinikleri-çocuk gibi birçok dahili grup
hastadaki antibiyotik profilaksilerinin ve protokollerin uygulanmas›na el atan oldukça geniﬂ bir
kavram oldu¤u, bu komitenin içerisinde çok farkl› branﬂtan insanlar›n bulundu¤u bir ﬂekilde hekimlere anlat›lmal›.
Kusura bakmay›n, al›nmay›n, bu bir hocam›z›n, bu komiteyi çok destekleyen, çok iyi iﬂ yapt›¤›n› düﬂünen bir hocam›z›n samimi itiraf›: “Çok
memnunum, gel deyince geliyorlar, nas›l ben
onlardan faydalanmam?” Bu çok önemli bir gerçek, bu komünikasyonun belki 24 saat ulaﬂ›labilen bir laboratuvarla, her dakika sorunlar›n›za
çözüm bulan bir komite yap›s›yla gündeme getirilmesi, komitenin sorunlar›n› büyük ölçüde
azaltacakt›r diye düﬂünüyorum. Di¤er bir deyiﬂle
daha aktif bir u¤raﬂ ve kat›l›m, sonucu belirleyen
çok önemli bir ayr›nt›.
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Bu komitenin, sorunlar›n kayna¤›n› çok net
bir ﬂekilde ortaya koymak zorunlulu¤u var. Bunlar›n hangisi hastanenin genel yap›s›ndan kaynaklan›yor, hangisi spesifik kiﬂi ya da klinik ba¤›ml› olgular. Bu sorunlar›, komitenin s›k s›k yapaca¤› toplant›larda kendi önüne getirmesi,
maddelemesi ve bu sorunlar›n üzerine gitmesi
gerekiyor. Az önce say›n AYTAÇ belirtti, “çok teﬂekkürler, ne iyi oldu deyip, arkas›ndan da nereden ç›kt› bu laflar” diyen hekim, yüzde yüz eminim, üçüncü defa karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda daha farkl›
davranacakt›r. Ben, bizlerin e¤itilebilir oldu¤una
inan›yorum. O nedenle, ›srarla, kiﬂi baz›nda ve
genellemelerden kaç›n›larak olaylar ortaya konmal›. Belki ben di¤er konuﬂmac›lardan bir parça
daha farkl› yaklaﬂ›yorum. “Arkadaﬂlar, genel olarak ﬂunlara dikkat etsek” de¤il de, “beyefendi,
sizin ﬂu vakalar›n›zda biraz daha ciddi sorunlarla
karﬂ›laﬂ›l›yor, galiba ﬂu problemlerin çözülmesi,
sizin sorunlar›n›z› çözecek” ﬂeklinde daha net ve
somut, daha hedef oryante çözümlerin üretilmesinin gerekli oldu¤unu düﬂünüyorum.
Belli aralarla klinik toplant›lar›n›n yap›lmas›n›n, deminde çok net belirtildi, çok önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu toplant›larda mutlaka,
somut verilerin kliniklere oldukça net olarak aktar›lmas› gerekmektedir. Bu sorunlar, y›lda bir
kez o y›l›n verilerinin yaz›l› olarak da¤›t›lmas›yla
halledilemez. Hastane infeksiyon kontrol komiteleri kliniklerle birlikte mutlaka, b›kmadan, yorulmadan, hiçbirisi surat›m›za bakmad› demeden, tekrar tekrar durum de¤erlendirme toplant›lar› yapmal›d›rlar. Senede en az üç beﬂ kez, ne
kadar uygun görülüyorsa o kadar s›k aral›klarla,
klini¤in durumu hastane infeksiyon kontrol komitesi sürveyans çal›ﬂma sonuçlar›yla aktar›lmal›, klini¤in bütün elemanlar› bu toplant›da olmal› ve öneriler çok somut olarak ortaya konmal›d›r.
Bir sonraki toplant›da nereden nereye gelindi¤i
tekrardan klinik baz›nda tart›ﬂ›lmal›d›r. Çünkü,
bulunulan yerler birbirlerine çok yak›n gibi gözüküyor olup, nerede oldu¤umuzu her an kaybedebiliriz. Bütün u¤raﬂ›n gerçek anlamda sonuca
katk›s›n› belirleyecek ve gelecek çal›ﬂmalar› motive edip anlaml› k›labilecek çok önemli bir nokta bu toplant›lar olacakt›r.
Di¤er çok önemli bir ayr›nt› da protokoller.
Yukar›da bahsetti¤imiz, e¤itim dahil olmak üzere bütün sorunumuzu çözecek en önemli ayr›nt›n›n protokoller oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu protokoller kesinlikle yoruma aç›k olmamal›, kafada
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ne varsa bu sorular›n hepsinin cevab› protokollerde olmal›. Uygulamalar›m›z› sadece, hasta baz›nda, kiﬂisel anlamda tart›ﬂarak yapamay›z.
Bunlar zaten yap›lacak ama, genel bir popülasyonumuz var, bu anlamdaki protokollerin mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Bu protokoller hem genel bilgileri (temel olarak ﬂurada ﬂunu burada
bunu kullan›n gibi) hem de hastanenin kendine
özgü sorunlar›n› (flora problemleri vb.) içermeli.
Sadece CDC’nin önerilerini al›p bizim kliniklerimize uygulayamayabilirsiniz. Bu bilgilerin ›ﬂ›¤›
alt›nda mutlaka klinikler kendi protokollerini
oluﬂturmak zorundad›rlar. Belki de bu yaklaﬂ›m
ile deminden beri bahsedilen e¤itim sorunuda
çözülecektir. Siz protokolleri oluﬂturdu¤unuzda
zaten e¤itimi yapm›ﬂ oluyorsunuz.
E¤itim! Tabii ki çok önemli bir nokta. Bizim
sorunumuz, bence, lisede, ortaokulda veya üniversite e¤itiminde, bize mikrobiyologlar›n yanl›ﬂ
bilgi ö¤retmesinden kaynaklanm›yor. Biz iki sorunu yaﬂ›yoruz. Birincisi, hayali boyutta bir e¤itim al›yoruz, bir de rutin yaﬂama döndükten sonra gerçekleri yaﬂ›yoruz. Bu ikisini birbiriyle ba¤daﬂt›rabilecek bir formül ancak protokollerle
halledilebilir. Yani, e¤er, herhangi bir klinikte
elini y›kamama al›ﬂkanl›¤›na sahip kiﬂiler varsa,
bunun bir y›¤›n nedeni var. Siz, istedi¤iniz kadar
3. s›n›fta, elini y›kamak ﬂöyle olur da deseniz, sonuç olarak çal›ﬂt›¤› klinikle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
gerçekler sonucu belirliyor. O yüzden, bu e¤itimden benim anlad›¤›m, aktif, dinamik, yaﬂanan
e¤itimin sa¤lanmas›n›n gereklili¤i. O yüzden,
hastane infeksiyon kontrol komitelerinin e¤itimle yapmalar› gereken ﬂey, bu boyuttaki e¤itim
olmal›. Sorunun esas kayna¤›n›n, yaﬂanan e¤itimde oldu¤u kan›s›nday›m.
Bizim için biraz tart›ﬂ›labilir, bu konuya herkes kat›lmayabilir ama, burada birkaç konuﬂmac›n›n da belirtti¤i gibi, SSK’da uygulanmaya baﬂlanm›ﬂ olan “antibiyotik kontrol komiteleri” kavram› da çok önemli bir ayr›nt›. Bu konuda olay olmas› gereken yere yavaﬂ yavaﬂ oturuyor. Belki
bu, bizim bilimsel verilerle çok önceden yapmam›z gereken bir iﬂti. Ancak ﬂimdi ekonomik zorluklar bizi bu noktaya do¤ru itiyor. Herhalde antibiyotiklerin grupland›r›l›p, belli gruptaki antibiyotiklerin ancak konsültasyonlarla ve tart›ﬂ›larak
yaz›lmas›, antibiyotik antibiyogram sonuçlar›n›n
zorunlu hale getirilmesi gibi çok daha detayl› incelenebilecek, daha yeni yap›lanmalar›n mutlaka
devreye girmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum.
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Ve son olarak belki de en önemli sorunun
olay›n sadece bir antibiyotik rant paylaﬂ›m› gibi
alg›lan›yor oluﬂu oldu¤unu düﬂünüyorum. Yani,
“cerrahlar›n, elimizdeki antibiyoti¤i bizden almay›n hayk›r›ﬂlar›na, infeksiyon kontrol komitesi
ve infeksiyoncular›nda; hay›r, bu bizim rant›m›z”
yaklaﬂ›m›... Oysa ki olay bu de¤il. Hastane infeksiyon kontrol komiteleri çok geniﬂ kavram, çok
farkl› bir olgu. Tabii ki iﬂin içinde muhtemelen
bir rant paylaﬂ›lma iﬂi de var; ama, olay›n bundan ç›kar›lmas›n›n, sadece bu komitelerin çok
daha dinamik çal›ﬂmalar›yla mümkün olabilece¤ini düﬂünüyorum.
E¤er, bunlar›n bir k›sm› yap›labilecek olursa,
hastane infeksiyon kontrol komitesinin yo¤un
u¤raﬂlar›n›n sadece dalgaya kürek çekmek olmayaca¤› inanc›nday›m. ﬁu anda sanki görüntü böyle gibi. Bu kadar büyük çabayla elde edilen yol,
sanki birebir karﬂ›l›k de¤il gibi (alk›ﬂlar).
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Sempatik iliﬂkiler yerine profesyonel iliﬂkileri, hemﬂire say›m›z› söyledik ve anahtar personel dedik infeksiyon kontrol hemﬂireleri için. Bu
13 merkezden 18 hemﬂire bize yan›t vermiﬂti,
anahtar personel oldu¤una 14 tanesi inan›yor, 4
tanesi inanm›yor. Bunlar›n içinde, maalesef, bütün kap›lar› açabiliyorum diyen sadece 4 hemﬂire var. Neden açam›yorsunuz diye sordu¤umuzda “neden bütün kap›lar› ben aç›yorum” yan›t›
var veya e¤er, ben anahtarsam, bu anahtar› çevirecek bir el laz›m, yani etkin bir komite.
Biz, en son “umutlu musunuz, bu iﬂten umudunuz var m›, umutsuzlu¤a kap›l›yor musunuz”
diye sorduk; 18 hemﬂireden 16 hemﬂire...
Oturum Baﬂkan›: Umuttan neyi kastediyorsunuz, yani iﬂine devam etmek istedi¤ini mi,
iﬂinde istikbal görüp görmedi¤ini mi, yoksa durum düzelir diye beklentisinin olup olmad›¤›n›
m›; hangisi?

Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ediyorum say›n
KILIÇTURGAY. ﬁimdi, tart›ﬂmac›lar›n sonuncusu,
en zor konuﬂmay› yapacak olan say›n ÖZÇEL‹K’e
sözü veriyorum. ‹nﬂallah herﬂey söylenmemiﬂtir.

Hmﬂ. Fatma Türkan ÖZÇEL‹K: “Ben, infeksiyon kontrol hemﬂiresi olarak bir ﬂeyler yapabilir
miyim” diye umudunuz var m›?

Hmﬂ. Fatma Türkan ÖZÇEL‹K: Ben, yine,
yapm›ﬂ oldu¤um anketten iki sonuç vererek konuﬂmama ve önerilerime baﬂlamak istiyorum.

Oturum Baﬂkan›: Yani, komitenin çal›ﬂmalar›
aç›s›ndan buna bir katk›da bulunabilir miyim
umudu mu?

Komiteniz y›lda kaç kez toplan›yor diye sorduk, sadece 3 merkezden “her ay” diye yan›t
geldi, di¤er merkezler her ay toplanm›yor. Üniversitelerde hemﬂire baﬂ›na düﬂen hasta say›s›n› sordu¤umuzda, 250 yatakla 1000 yatak baﬂ›na
bir hemﬂire düﬂüyor; ortalama 450-500.

Hmﬂ. Fatma Türkan ÖZÇEL‹K: Evet. Onalt›
hemﬂire umutsuz oldu¤unu söyledi. Bu da bize
cevap veren hemﬂirelerin %87’sini teﬂkil ediyor.
Teﬂekkür ederim.

Cerrahi bölümlerde cerrahi kökenli hemﬂirelerin daha baﬂar›l› oldu¤u söylendi bir konuﬂmac› taraf›ndan. Neden biz bu sempatik kanal› seçmeyelim. E¤er, 1000 yatakl› bir üniversite hastanesinde bir tane hemﬂire seçebiliyorsan›z, bunun cerrahi mi, dahiliye mi, yoksa en uygunu
hangisi diye ona göre seçmeniz gerekiyor mu ?
Kültür gönderilemiyor, gönderilse bile takip
edilmiyor. Bu sorun hala devam etmekte. Biz, bu
konuya bir çözüm bulamad›k.
Hemﬂirelerin tan› koyamayaca¤› düﬂüncesi
var demiﬂtik. Yine, CDC kurallar›na göre, bir infeksiyona nozokomiyal infeksiyon diyebilmeniz
için doktorun da onaylamas› gerekiyor. E¤er,
epikrizlerde günlük gözlemlerde yaz›lm›yorsa ve
doktor da tamam demiyorsa buna nozokomiyal
infeksiyon diyemiyorsunuz ve bu arada bir de
kültür gönderimi yoksa tabii ki.
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Oturum Baﬂkan›: Sundu¤unuz istatistiklere
bak›ld›¤›nda kat›lanlar›n %87’si, çal›ﬂmalar›n sonuçlanaca¤›ndan umudum yok diyor?..
Hmﬂ. Fatma Türkan ÖZÇEL‹K: Evet.
Oturum Baﬂkan›: De¤erli kat›l›mc›lar, tart›ﬂmac›lar›n önerilerini dinlediniz. Burada k›sa bir
özet verecek olursam, e¤itim, en önde gelen konu. Lisans düzeyinde e¤itimle baﬂlad›, ondan
sonra e¤itimde denetim ve yapt›r›mlardan bahsedildi, sonra e¤itime biraz daha ayr›nt› getirildi.
E¤itimde, daha çok hastane infeksiyon kontrol
komitesinin üyeleri ve buna inanan anabilim dal› baﬂkanlar›, ﬂefler, daha sonra asistan ve hemﬂireler, yani etkin kiﬂiler dikkate al›nmal› dendi.
Sonra, infeksiyon kontrol komitesindeki bireylerin iliﬂkilerinden bahsedildi. Burada hemﬂire büyük bir öncelik kazand›. Hemﬂirenin olaya yaklaﬂ›m biçimi ve yaklaﬂabilecek biçimde bir kiﬂili¤inin olmas›, sonuçta kiﬂilik olarak, kültür düzeyi
olarak ve mesleki kalitesiyle özenle seçilmesi
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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gereklili¤i söylendi ve cerrahi grup infeksiyon
kontrol komitesi iliﬂkilerinin önce sempatik olarak baﬂlay›p, daha sonra profesyonel düzeye taﬂ›nmas› olay› gündeme getirildi.
‹nfeksiyon kontrol komitelerinin, cerrahi
gruplarla komite aras›ndaki iliﬂkilerin yürütülmesinde aktif bir u¤raﬂ içinde olmas› önerisinde
bulunuldu ve bu aktif u¤raﬂta da protokollerin
önemli yerinin oldu¤u; protokollerin, hem infeksiyon kontrol komitesinin çal›ﬂma protokolleri
veya buna iliﬂkin protokoller hem de e¤itim aç›s›ndan yönlendirici protokoller olmas› ileri sürüldü.
Son olarak da, bu komitenin çal›ﬂmalar›n›n
sonuçlar›n›n mutlaka ilgilendirdi¤i kiﬂilerle birlikte kombine toplant›lar yap›larak de¤erlendirilmesi ve bu toplant›lar›n s›k aral›klarla bir bilgi
iletimi ve al›ﬂveriﬂini sa¤lay›c› biçimde olmas›
önerildi. Burada, konuﬂmac›lar aras›nda, tüm kay›tlar dikkate al›nd›¤›nda; bir konuda konsensus
sa¤lanamad›. Üç konuﬂmac› bu konuya de¤indi
ve hepsi de, bir di¤er konuﬂmac›n›n ayn› fikrine
karﬂ› ç›kt›lar. Bu fikir; infeksiyon kontrol komitelerinin infeksiyon hastal›klar› anabilim dal›ndan
görevlendirilen kiﬂinin etkin oldu¤u ve onun
idaresinde olan, direkt olarak infeksiyoncu taraf›ndan otonom konsültasyonu yap›lan bir sistem
oldu¤u, tüm üyeleri ile grup halinde de¤il de infeksiyoncunun dominant olarak çal›ﬂt›¤› bir komite oldu¤u, hatta infeksiyon hastal›klar› anabilim dal›na do¤rudan ba¤l› bir komite oldu¤u idi.
Evvelce de belirtti¤im gibi 3 konuﬂmac› buna itiraz ederek; “hay›r, multidisipliner bir komitedir
ve bu komitede, bireyler olarak herkes eﬂit görev paylaﬂ›m›na sahiptir” dediler, “infeksiyoncu,
burada, kendi bilim alan›ndan komiteye katk›larda bulunur” dediler.
ﬁimdi, bu konuyu kristalleﬂtirmek laz›m. Kamuoyunu ö¤renmek için küçük bir oylama yapal›m. ﬁöyle diyelim: ‹nfeksiyon kontrol komitesi,
multidisipliner bir komitedir ve herkes kendi bilim alan› ile ilgili olarak, yeteri kadar katk›da bulunur. Bu fikri kabul edenler... Büyük bir ço¤unluk evet dedi!
‹nfeksiyon kontrol komitesi, bu baﬂl›k alt›nda
infeksiyon hastal›klar› anabilim dal› uzman›n›n
konsültasyona gitti¤i bir sistem olarak çal›ﬂ›r. Bu
fikri benimseyenler... Bir kiﬂi net!
Demek ki, birinci fikirde konsensus sa¤lanm›ﬂ durumda. ﬁimdi, bütün söylenen konularda
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4
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fikirler kristalleﬂti. Kat›l›mc›lardan, bu önerilere
katk›da bulunmak isteyenler. Buyurun efendim.
Dr. Mehmet DO⁄ANAY: Teﬂekkür ederim.
ﬁimdi, bir konunun kar›ﬂt›r›ld›¤›n› görüyorum.
E¤er, infeksiyon kontrol komitesi, infeksiyon
hastal›klar› anabilim dal›n›n komutas›ndad›r,
mikrobiyolojinin komutas›ndad›r, cerrahinin komutas›ndad›r, falan yerin komutas›ndad›r diye
yola ç›kt›¤›m›z zaman, baﬂlad›¤›m›z bu iﬂi burada kapatm›ﬂ oluruz, ileriye gidemeyiz.
Burada ﬂunu aç›kl›¤a kavuﬂturmak istiyorum.
‹nfeksiyon hastal›klar› prati¤iyle, uygulamalar›yla infeksiyon kontrolünü birbirine kar›ﬂt›rmamak
laz›m. ‹nfeksiyon kontrol komitesi multidisiplinerdir, idari bir yap›land›r›lmas› olmas› laz›m,
yasal zemini olmas› laz›m. Burada baz› s›k›nt›lar
var. Türkiye’de bunlar aﬂ›lmal›d›r; fakat, bu komitenin en önemli unsuru infeksiyon kontrol
hemﬂiresi, infeksiyon kontrol doktorudur. ‹nfeksiyon kontrol hemﬂiresi profesyonel olmal›d›r,
amatör olmamal›d›r. Ben, burada görevlendirilece¤im, ben bu iﬂi yapaca¤›m dedi¤iniz zaman,
say›n ÖZÇEL‹K’in söyledi¤i umutsuzlu¤a kap›l›rs›n›z. E¤itiminiz, hemﬂirelik e¤itiminden sonra
infeksiyon kontrol hemﬂireli¤inin e¤itimi ﬂeklinde yap›l›p ve orada istihdam edilmelisiniz.
Say›n GÜNAYDIN birﬂey söyledi, çok önemli,
baﬂhekim de¤iﬂerek falan de¤il; siz, mikrobiyologsunuz, hangi baﬂhekim veya hangi dekan sizin mikrobiyolog uzmanl›¤›n›z› de¤iﬂtiriyor, de¤iﬂtiren var m›?
‹nfeksiyon kontrol hemﬂireli¤i ayr› bir meslek
olarak dünyada yerini alm›ﬂt›r. ‹nfeksiyon kontrol doktorlu¤u klinik mikrobiyolog olabilir, infeksiyon hastal›klar› uzman› olabilir. Bu mikrobiyoloji uzmanl›¤›ndan sonra veya infeksiyon hastal›klar› uzmanl›¤›ndan sonra bu iﬂte gerekli mezuniyet sonras› e¤itimini tamamlayarak, sertifikayla -Türkiye’de bunun yasal zemini yok henüz- bu
konuya gönül verip, ama devaml› orada istihdam
edilmek üzere görev almal›d›r. ‹nfeksiyon kontrol komitesinin di¤er üyeleri, bu konuda yararl›
olabilece¤ine inan›lan, güvenilen kiﬂiler taraf›ndan oluﬂturulmal›d›r; ama, iki ayak fevkalade
önemli ve profesyoneldir, amatör de¤ildir. Amatör giderseniz, umutsuzlu¤a kap›ld›¤›nda, ben,
gider infeksiyon hastal›klar› uzmanl›¤›m› yapar›m der iﬂin içinden ç›kars›n›z. Bu iﬂi meslek olarak seçti¤inizde sonuna kadar götürme mecburiyetiniz vard›r; çünkü, o iﬂ, sizin iﬂinizdir, sizin
mesle¤inizdir.
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‹nfeksiyon hastal›klar›, günlük prati¤iyle sözler aras›nda kar›ﬂt›r›l›yor. Efendim, ﬂu hastaya ﬂu
antibiyoti¤i yazabilir miyim; hay›r, olay öyle de¤ildir. Sizin klini¤inizde bir cerrahi yara infeksiyon problemi varsa, infeksiyon kontrol komitesine ﬂunu sorars›n›z: “Arkadaﬂ, benim oran›m ﬂudur, bu oran nas›l düﬂürülür, neden art›yor, bunun kayna¤› nedir, nas›l bulaﬂ›yor?” Siz, o hastan›za hangi antibiyoti¤i nas›l yazacaks›n›z; o sizin
iﬂinizdir.
‹nfeksiyon kontrol komitesi, politikalar›, hastanenizde hangi düzeyde hangi antibiyotiklerin
bulundurulmas›nda yarar vard›r, bunlar› belirler.
E¤er, hastanenizin ekonomiye do¤ru bir gidiﬂi
varsa, kontrol komitesi buna zemin haz›rlar. Zemin haz›rlarken teorik de¤il; sizin 1 y›l önceki çal›ﬂmalar›n›z nedir, direnç oran›n›z nedir, hangi
antibiyotikler ne kadar kullan›lm›ﬂt›r, ne kadar›
rantabl kullan›lm›ﬂt›r; bunlar›n hepsini üst üste
koyar dersiniz ki, hastane eczanemizde ﬂunlar
kullan›lmal›d›r ve bunlar ﬂu ﬂekilde kullan›lmal›d›r. Profilakside k›lavuzlar oluﬂturulabilir hastane düzeyinde.
Say›n KILIÇTURGAY’a, siz profilakside ﬂu antibiyoti¤i kullanacaks›n›z diye dikte ettiremezsiniz; k›lavuzlar›n›z› ortaya koyars›n›z.
ﬁimdi önerilerimi söyleyeyim:
E¤itim; bu iﬂin vazgeçilmez ö¤esi. E¤itimi de
de¤iﬂik kategorilerde almak laz›m. T›p fakültesi
ö¤renci e¤itiminde....
Oturum Baﬂkan›: Onlar söylendi. Sizin bunlara ilave olarak bir öneriniz var m›?
Dr. Mehmet DO⁄ANAY: O zaman baﬂl›k halinde söyleyeyim. Say›n Baﬂkan›m›z cerrah oldu¤u için k›sa kesmek durumunday›m.
Oturum Baﬂkan›: Hay›r efendim, öneriler
söylendi, özgün bir öneriniz varsa, katk›da bulunacak bir öneriniz varsa lütfen onu söyleyin?
Özetlemeyi ben yapt›m zaten...
Dr. Mehmet DO⁄ANAY: E¤itim, organizasyon, iletiﬂim, kurumlaﬂma için yasal zemin, etik
kurallar ve infeksiyon hastal›klar› konsültasyonuyla infeksiyon kontrol komitesinin iﬂlevlerinin
birbirinden farkl› oldu¤unu vurgulamak istiyorum. Çok teﬂekkür ederim sabr›n›z için.
Oturum Baﬂkan›: Ben size bir soru yöneltmek istiyorum.
ﬁu anda, Türkiye’nin yukar›da belirtti¤im
platformunda infeksiyon kontrolü aç›s›ndan gel342
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di¤i ihtiyaç noktas›nda mevcut yasal düzenlemeler yahut da idari düzenlemeler yeterli midir,
de¤il midir?
Dr. Mehmet DO⁄ANAY: Yeterli de¤ildir.
Oturum Baﬂkan›: Peki, bu yetersizli¤i çözmek, ortadan kald›rmak için görevlendirdi¤iniz
kurum neresidir? Tek bir cümleyle rica ediyorum, izaha gerek yok.
Dr. Mehmet DO⁄ANAY: Biz görevlendirmeye yetkili de¤iliz. Sa¤l›k Bakanl›¤› bu konuda
yetkilidir.
Oturum Baﬂkan›: O halde görevlendirilmesini düﬂündü¤ünüz sistem nedir?
Dr. Mehmet DO⁄ANAY: Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i çok genç bir dernek. Bu konuda, biz,
birtak›m haz›rl›klar içerisindeyiz ve Sa¤l›k Bakanl›¤›na sunaca¤›z. Zannediyorum ki, önümüzdeki 6 ay içerisinde bu konuyu olgunlaﬂt›r›p Sa¤l›k Bakanl›¤›na sunmuﬂ durumda olaca¤›z. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun
efendim.
Dr. Baﬂak DOKUZO⁄UZ: Teﬂekkür ederim.
Tüm kat›l›mc›lara, konuﬂmac›lara da teﬂekkür etmek istiyorum. Bugünkü bu oturumun baﬂl›¤›na
bak›nca, cerrahlarla infeksiyoncular›n, tabiri caizse, kap›ﬂacaklar› bir oturummuﬂ gibi hissediyor
insan...
Oturum Baﬂkan›: ‹nfeksiyon kontrol komitesinin... Lütfen... O anlay›ﬂ› aﬂt›k biraz evvel dikkat ederseniz.
Dr. Baﬂak DOKUZO⁄UZ: Tamam; ama, as›l
önemlisi, 4 günlük bir etkinli¤in bitmesine yar›m
saat kala, ﬂu kadar insan›n bu konuda fikir yürütüyor olmas› da gösteriyor ki, biz, asl›nda, bu davan›n neferleriyiz, biz bu iﬂe gönül vermiﬂ cerrahlar›z, infeksiyoncular›z, doktorlar›z, hemﬂireleriz. Biz birﬂeyi paylaﬂm›yoruz; biz, birﬂeyi birlikte üretiyoruz. Sorunlar›n çözümünde en
önemli nokta olan e¤itimi de üretirken birlikte
üretece¤iz.
Say›n KILIÇTURGAY’›n iki laf› bana çok çekici,
çarp›c› geldi. Bir tanesi, “bize anlat›lmas› laz›m”;
size anlat›lmas› laz›m de¤il, siz anlatacaks›n›z;
yani, infeksiyoncular, gidip de cerrahlara, infeksiyon kontrolünü nas›l yapacaklar›n› anlatmayacak; cerrahlar, yerine göre, infeksiyonculara anlatacak; çünkü, sadece el y›kama, sadece ortam temizli¤i veya antibiyotik kullan›m› de¤il, cerrahi
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4

Cerrahi Birimler ile ‹nfeksiyon Kontrol Ekibi
‹letiﬂimi: Beklentiler, Sorunlar

Akdeniz S, Ayd›ntu¤ S, Aytaç J, Çakar N, Dinç E, Günayd›n M, Iﬂ›k H,
‹çöz G, K›l›çturgay S, Özçelik FT.

tekni¤in de¤iﬂtirilmesi de infeksiyon kontrolüdür. Bunu, biz, birlikte üretece¤iz.

ne¤i’yle cerrahi dernekler oturup bu konuda bir
planlama, bir protokol oluﬂturabilirler mi?

Oturum Baﬂkan›: Orada bir saptama yapal›m.

Dr. Baﬂak DOKUZO⁄UZ: Tabii ki; zaten,
Hastane ‹nfeksiyon Derne¤i’nin hedefleri içinde
de vard›r bu.

Dr. Baﬂak DOKUZO⁄UZ: Laf›m bitsin mümkünse...
Oturum Baﬂkan›: Say›n KILIÇTURGAY’›n söyledi¤i farkl› bir ﬂey. Cerrahi gruplarla iletiﬂimi tart›ﬂt›¤›m›z için, cerrahi gruplara infeksiyon kontrol
komitelerinin çal›ﬂma stratejileri anlat›lmal› ve
datalar paylaﬂ›lmal› dendi.
Dr. Baﬂak DOKUZO⁄UZ: Datalar›n paylaﬂ›lmas› baﬂka ﬂey, stratejileri birlikte oluﬂturmak
baﬂka ﬂey, genel do¤rular› birlikte baﬂkalar›na
anlatmak baﬂka ﬂey diye düﬂünüyorum. Bu kapsam içinde, siz, protokolleri oluﬂturursan›z çözüm gelir; hay›r, biz, protokolleri hep birlikte
oluﬂturaca¤›z. Bunun için, ben, KILIÇTURGAY’›n
yaklaﬂ›m›n› örnek verdim, ama karﬂ› ç›km›yorum.
En az›ndan ﬂurada olan bir cerrah, bu eleﬂtirileri
getiren bir cerrah oldu¤u için sayg› duyuyorum,
teﬂekkür ediyorum, söyledi¤ine itiraz etmiyorum; ama, yaklaﬂ›m› hep birlikte de¤iﬂtirmemiz
gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Bunun için, bu toplant›da benim çözüm önerisi olarak önerim; cerrahi derneklerinin, branﬂ
derneklerinin de konuyu kendi toplant›lar›nda
ele almalar›...
Oturum Baﬂkan›: Mesela Türk Cerrahi Derne¤i var.
Dr. Baﬂak DOKUZO⁄UZ: Örne¤in olabilir.
Zaman içinde, umut ediyorum ki, genel cerrahi
kongresinde, cerrahlar›n, bizim hastanemizde
infeksiyon kontrol program›nda biz ﬂunlar› yap›yoruz veya o hastane bunlar› yapabiliyormuﬂu
tart›ﬂabilsinler. T›pk› bir cerrahi tekni¤ini tart›ﬂt›klar› gibi, cerrahlar›n, infeksiyon kontrolündeki
etkinli¤ini tart›ﬂabilecekleri ortamlar›n oluﬂaca¤›
toplant›lar düzenlenebilece¤ini düﬂünüyorum.
Önerim; cerrahi derneklerinin hastane infeksiyonunun kontrolü konusuna kendi kongrelerinde
yer vermeleri. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Konuﬂman›z›n baﬂ›nda ifade etti¤inizle sonunda hafif bir çeliﬂki oldu, onu
düzeltir misiniz acaba; “bu olay› birlikte düzenleyelim” dediniz, sonra da “cerrahi dernekleri bu
olay› kendileri tart›ﬂs›nlar” dediniz.
Dr. Baﬂak DOKUZO⁄UZ: Hay›r...
Oturum Baﬂkan›: Bunu ﬂu ﬂekilde kabul etmek laz›m: Mesela: Hastane ‹nfeksiyonlar› DerHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4

Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun
efendim.
Dr. Yasemin HEPER: De¤iﬂik bir önerim olacak. Hastane infeksiyon kontrol komitelerini yap›land›r›rken, sadece bu iﬂe gönül veren, inanan
kiﬂiler de¤il, asl›nda, sorun teﬂkil eden bölümlerden, sorunlu kiﬂileri aram›za alsak, kaleleri
içeriden fethetmek daha güzel olmaz m›?
Oturum Baﬂkan›: Olabilir, de¤iﬂik bir yaklaﬂ›m. Buyurun.
Dr. Mehmet Ali ÖZ‹NEL: Asl›nda söylendi;
ama, alt›n› çizmek istiyorum; çünkü, gözden kaçt› diye düﬂünüyorum; baﬂkan›n notlar› aras›na
bile girmemiﬂ. Bu komitenin iﬂi antibiyotik tavsiye etmek ya da antibiyotik önermek falan de¤ildir. Nihai hedef, belki, antibiyotik kullan›m›n›
rasyonel hale getirmek ve direnci azaltmak. Böyle bir problem olmasa ne komiteye gerek var ne
de bu çabalara gerek var zaten. Nihai hedef bu;
ama, iletiﬂimi kolaylaﬂt›rmak için hemen gidip
de ﬂu antibiyoti¤i nas›l yap›yorsunuz diye baﬂlarsak iﬂe baﬂlayam›yoruz. Antibiyotik konusunu
en sona b›rakarak, iliﬂkileri iyice pekiﬂtirdikten
sonraki bir döneme b›rakarak iﬂe baﬂlamak iletiﬂimi rahatlatacakt›r diye düﬂünüyorum, yani kolaylaﬂt›racakt›r diye düﬂünüyorum.
Bir de e¤itim konusunda önerim var. Biz kendi hastanemizde uyguluyoruz. Komite olarak her
dekan de¤iﬂtikçe yeni dekana gidip talebimizi
yineliyoruz. Bütün anabilim dallar›n›n y›ll›k e¤itim seminer programlar› içerisine infeksiyon
kontrolü, antibiyotik kullan›m› gibi komitenin
e¤itmeye ya da düzeltmeye çal›ﬂt›¤› konular›, o
birimin kendi seminerleri içerisinde kendi kendilerine çal›ﬂmalar›n› koymalar›n› dekanl›k taraf›ndan tavsiye ettiriyoruz bölümlere, böyle bir ricada bulunuyoruz. Dekanlar da buna uyuyorlar,
ﬂimdiye kadar bu iﬂ hep tuttu. Her y›l, cerrahlar›n, ortopedistlerin, beyin cerrahlar›n›n, dahiliyecilerin, pediatristlerin programlar› aras›na konuyla ilgili e¤itim programlar›n›n konmas›n› dekanl›k taraf›ndan istiyoruz; yürüyor.
Oturum Baﬂkan›: Tabii, daha pratik yöntem,
bunlar› bilenlerden dekan seçmek olabilir.
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Dr. Mehmet Ali ÖZ‹NEL: O da iyi bir fikir. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Buyurun efendim.
Kat›l›mc› Bayan: Bir katk›da bulunmak istiyorum. Bunlar çok güzel, hepsini tart›ﬂt›k, çok güzel
ﬂeyler ç›kt›, bütün kat›l›mc›lara çok teﬂekkür ediyorum; ama, acaba, biz, infeksiyon kontrol komitesi olarak, belki minik, ama bir ödüllendirme yapabilirsek, istediklerimizi belki daha rahat kabul
ettirebiliriz.
Oturum Baﬂkan›: Öneriniz nedir?
Kat›l›mc› Bayan: Bir ödüllendirme yapal›m;
mesela, bir genel cerrahi servisinde üremeleri
tespit ediyoruz, bölüm baﬂkan›na diyoruz ki: Say›n hocam, ﬂunlar ﬂunlar görülmüﬂtür bölümünüzde, ne yapabiliriz; ﬂunlar› yapabilir miyiz?
Zaten buna hep tamam deniyor, hay›r yok zaten,
toplum olarak hay›r demeyi pek sevmiyoruz biz;
hep herﬂeye evet diyoruz, baﬂ›m›z› sall›yoruz;
ama, uygulamaya gelince kal›yor.
Bir baﬂhekim han›m var orada “biz zaten komitenin baﬂkan›y›z” dedi; do¤rudur, kat›l›yorum;
ama, herﬂey dinleniyor, hakl›s›n›z deniyor, ama
uygulamaya s›ra gelince, düﬂünüyoruz, ondan
sonra dönüp dolaﬂ›yor maddiyata ba¤lan›yor.
Oturum Baﬂkan›: Ödüllendirme önerisi nedir?
Kat›l›mc› Bayan: Hiçbir ﬂey yapam›yorsak,
bilemiyorum, kiﬂisel fikrim, acaba, ça¤›r›p, sizinle görüﬂtük, ﬂunlar› tespit ettik, ﬂunlar› yapabiliriz üzerinde durduk; siz uygulad›n›z, teﬂekkür
ederiz demek de bir ödül olarak yeterli olabilir
diye düﬂünüyorum.
Oturum Baﬂkan›: Daha iyi bir ödüllendirme
yapabilirsiniz; bu klinikte infeksiyon oran› ﬂu kadar düﬂmüﬂtür diye ilan edebilirsiniz; o iyi bir
ödüllendirme.
Kat›l›mc› Bayan: O da olabilir; ama, insanlar›
biraz daha motive etmek aç›s›ndan fikrimi paylaﬂmak istedim. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun.
Kusura bakmay›n, söz s›ras›na göre söz veriyorum; Genel Sekreterimiz tekrar el kald›rd› da...
Dr. Semra ÇALANGU: Teﬂekkür ederim. Ben,
bir iki söylenmeyen ﬂeyi söylemek istiyorum.
E¤itimin üzerinde duruldu; bir tanesi, siz sonunda de¤indiniz, hastanelerde infeksiyon h›z›n› kliniklere göre bildirme, hastane aç›s›ndan kötü
olur düﬂüncesiyle sadece bireysel olarak o klini¤e yap›lmakta.
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Benim önerim ise, iﬂi daha globalleﬂtirmek;
yani, hiç olmazsa, belli aral›klarla, bizim hastanemizdeki hastane infeksiyonu h›z› en düﬂük
servis budur diye; madem ki ço¤unu bildiremiyoruz, yani bizim hastane infeksiyon kontrol komitemiz bildirmiyor, ben bilmiyorum cerrahilerimizdeki infeksiyon h›z› ne kadard›r. ‹nfeksiyon
hastal›klar› servisinde oldu¤um halde bunu bilmiyorum. Bunu, hiç olmazsa, en az olan budur
diye bildirmek, daha sonra iﬂi büyütmek; yani,
‹stanbul’daki özel hastaneler aras›nda infeksiyon h›z› en düﬂük olan hastane budur diye, hastanelerin baﬂar›s› kriterleri içerisine infeksiyon
h›z›n›n düﬂüklü¤ünü de sokmak; ﬂu kadar ameliyat yap›l›yor olmakla övünmek yerine....
Oturum Baﬂkan›: Yaln›z, çok ciddi bir sorun
var; onun do¤ru rakam›n› saptamada sorunlar›m›z var. Bu iﬂ, izlemeyi mi teﬂvik eder, yoksa
do¤ru söylemeyi mi teﬂvik eder, onu iyi hesap
etmek laz›m. O konudaki öneriniz nedir? Bunun
do¤rusunu nas›l elde edebiliriz?
Dr. Semra ÇALANGU: En az›ndan amaç yolunda do¤ru çal›ﬂmam›z› teﬂvik eder. Ben, Say›n
ÖZ‹NEL’e çok kat›l›yorum. Burada infeksiyon
kontrol komitesinde cerrah m› olsun, antibiyoti¤i cerrah m› yoksa infeksiyoncu mu seçsin, hastan›n sahibi kim olsun de¤il tart›ﬂma; tart›ﬂma,
hastadan yana tav›r koyabilmek, hastan›n iyili¤ine çal›ﬂabilmek; hastanenin ya da cerrah›n de¤il.
Amac›m›z, hastan›n iyili¤idir. O nedenle, ikinci
önerim de hasta haklar›na sahip ç›kmak.
Burada hesap sormas› gereken infeksiyoncu
de¤ildir, infeksiyon kontrol hemﬂiresi de¤ildir;
hesap sormas› gereken, bizzat hastan›n kendisidir. Gerekirse, hastalar, postoperatif infeksiyon
nedeniyle ya da hastane infeksiyonu nedeniyle
baﬂlar›na gelenden ötürü hastaneleri mahkemeye verebilmelidirler ve biz, bunun arkas›nda olmal›y›z, tan›k olarak ya da bilirkiﬂi olarak; ama,
korumamal›y›z meslektaﬂlar›m›z› belki, hastan›n
arkas›nda olmal›y›z. Yani, biraz çuvald›z› kendimize bat›ral›m.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun
say›n kongre sekreterimiz.
Dr. Dilek ARMAN: Ben, asl›nda, Dernek Baﬂkan›m›z say›n DO⁄ANAY’›n söylediklerine ek
olarak bir ﬂeyler söylemek istiyordum.
Hem hastane infeksiyon kontrol hemﬂiresi tan›m› ve görev tan›m› aç›s›ndan hem de hastane
epidemiyolo¤u aç›s›ndan. Bilmiyorum, hemﬂire
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han›mlar aras›nda, bu iﬂle ilgili özel bir sertifika
alm›ﬂ olan var m›? Do¤rusu, yurtd›ﬂ›nda bunun
için de özel bir sertifika veriliyor mu k›sm›n› bilmiyorum; ama, hastane epidemiyolo¤u olmak
için ayr› bir e¤itim sözkonusu. Bugün Türkiye’de
sadece bir kiﬂi, say›n Yeﬂim ÇET‹NKAYA, Hacettepede çal›ﬂ›yor; bu sertifikaya sahip.

s›nda hani bunu da yaparlar gibi o kiﬂiler seçilir;
ama, bu göreve atand› diye, o kiﬂilere, bu görevi
için ayr›ca bir zaman ay›rmak imkan› verilmez.
Örne¤in, ö¤retim üyelerinin dersleri hesaplan›rken, verdi¤i dersler, seminerler, yürüttü¤ü asistan tezleri vesaire; bunlar say›l›r, ama böyle bir
komitedeki iﬂi görev say›lmaz.

Sonuçta, belki, iletiﬂimle direkt iliﬂki de¤il;
ama, indirekt ve güçlü bir iliﬂkisi oldu¤unu düﬂünüyorum yine de. Sertifikal› programlardan görevi belirlenmiﬂ insanlar›n bu iﬂte çal›ﬂ›yor olmas›
iletiﬂimi kolaylaﬂt›racak, sayg›nl›¤› artt›racakt›r diye düﬂünüyorum. Bu anlamda da zannediyorum,
derne¤imize görev düﬂüyor, belki yetkili kurumlar› buna zorlamak ad›na. Belki master ve doktora programlar›; belki de üst ihtisas; nas›l formüle
edilir bilmiyorum. Ama, bir ﬂekilde sertifikal› olmal›. Nitelikli insanlar bugün gönülleriyle çal›ﬂ›yorlar, y›llar›n› veriyorlar; ama, yine say›n DO⁄ANAY’›n söyledi¤i gibi, bir yönetim de¤iﬂikli¤i, bu
insanlar›n, o iﬂten tamam›yla uzak bir yerde görevlendirilmeleriyle sonlanabiliyor. Bunun önüne geçmek de ancak belgelendirme ile mümkün
diye düﬂünüyorum. Teﬂekkür ederim.

Bizim ‹stanbul T›p Fakültesi’nde, 1989’dan
bu tarafa yeterince baﬂar›l› olamayan bu komiteler, o komitelerde çal›ﬂan arkadaﬂlar›n, zaten di¤er iﬂlerinin çok fazla olmas›, onlar›n zaten çok
çal›ﬂan kimseler olmas›ndan da biraz kaynaklan›yor. Halbuki, bu komitelere seçilen kiﬂilerin,
mesela, zaman›n›n %30’unu, %25’ini bu iﬂe ay›rabilecek gibi, onu, belki, baﬂka görevlerden biraz
daha almak gerekiyor. O zaman, zaten çok çal›ﬂan, çok meﬂgul olan kiﬂilere bu türlü görevler
de ekstradan verildi¤i için, o zaman yeterince
baﬂar›l› olam›yor.

Oturum Baﬂkan›: Hastane infeksiyon kontrol
komitesinde çal›ﬂacak olan baz› bireylerin sertifiye olmalar› gereklili¤ini....
Dr. Dilek ARMAN: Hastane epidemiyolo¤unu ifade ettim.
Oturum Baﬂkan›: Sadece hastane epidemiyolo¤u, hemﬂiresi de¤il...
Dr. Dilek ARMAN: Hastane epidemiyolo¤u...
Cerrahi birimden bir temsilcinin ayr› bir sertifikaya ihtiyac› olaca¤›n› düﬂünmüyorum.
Oturum Baﬂkan›: Olabilir yani, niye olmas›n.
Dr. Dilek ARMAN: Tan›m fark›.
Oturum Baﬂkan›: Buyurun.
Dr. Kurtuluﬂ TÖREC‹: Efendim, belki, konuyu baﬂar›s›zl›¤a iten sebeplerden bir tanesi, bu
komitelerin oluﬂturulmas› ya da bu komitelere
seçilen kiﬂiler oluyor. Ben, en az›ndan, bizim fakültemizdeki uygulamay› söyleyeyim. Bizim hastane infeksiyon kontrol komitemiz var, antibiyotik kontrol komitemiz var. Böyle bir komite oluﬂturulaca¤› zaman, tabii ki, yöneticiler can› gönülden destek verirler; ama, sonra birtak›m imkans›zl›klar karﬂ›m›za ç›kar. Böyle bir komite oluﬂturulaca¤› zaman, zaten iﬂlerle daha çok ilgili olan,
daha gayretli görülen kiﬂiler, öbür iﬂlerinin araHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 4

Dolay›s›yla, bu komite üyelerini, baﬂka görevlerden azat ederek bu iﬂe zaman ay›rmas›n›
sa¤lamak gerekir.
Oturum Baﬂkan›: Yani, komiteye seçilmiﬂ
olan kiﬂilerin, bunu istekle yapabilmesi için karﬂ›l›¤›nda bir e¤itim yükü olabilir, bir fazla puan
olabilir, mesela döner sermaye katk› pay› olabilir, bir miktar fazla; çünkü, çok iﬂ yap›yor; onun
gibi bir ﬂey öneriyorsunuz. Buyurun efendim.
Hmﬂ. ‹lkay KIYMAZ: Bizim hastanemizde 2
sene önce kuruldu, biz daha yolun çok baﬂ›nday›z, henüz yol kat etmedik. Bizim hastanemizde
kuruldu¤unda “hemﬂirelerin e¤itilmesi gerekiyor” denildi. Bizim hastanemiz ortopedi ve cerrahi a¤›rl›kl› bir hastane. Üzülerek söylüyorum,
baz› infeksiyon hastal›klar› uzman› da “hemﬂirelerin e¤itilmesi gerekiyor” dedi. Bizim hastanemizde, uzman, ﬂef ameliyat› yap›p gidiyor; hasta,
asistan, hemﬂire ve di¤er sa¤l›k personeliyle yüz
yüze kal›yor. Bence, bu e¤itimin içerisine herkes
girmeli, sadece hemﬂireler de¤il.
Oturum Baﬂkan›: Öneriniz, bütün sistemin
infeksiyon kontrol komitelerinin iﬂlevleri aç›s›ndan e¤itiminin yap›lmas›.
Hmﬂ. ‹lkay KIYMAZ: Evet, bütün herkes girmeli.
Oturum Baﬂkan›: Herkes derken kimleri kastediyorsunuz? Hemﬂireler, doktorlar...
Hmﬂ. ‹lkay KIYMAZ: Hemﬂireler, doktorlar ve
di¤er yard›mc› sa¤l›k personeli.
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Oturum Baﬂkan›: Peki; e¤itime bu dahil olmal›. Buyurun efendim.
Dr. Emel YILMAZ: Multidisipliner bir yaklaﬂ›m oldu¤unu hepimiz kabul ettik burada. ‹nfeksiyon hastal›klar› uzman›n›n, konsültan hekim taraf›n› açmak istiyorum. Hasta baﬂ›na gitti¤i zaman, sadece antibiyoti¤i kesen veya baﬂlayan
bir s›fat› yok, e¤itimin de bir parças› oldu¤unu
söylemek istiyorum. Konsültasyon için servise
gitti¤i zaman, ayn› zamanda toplu e¤itimin d›ﬂ›nda birebir e¤itim yapmaktad›r.
Oturum Baﬂkan›: Yaln›z, bir noktaya geldik,
infeksiyon kontrol komitesinde görev gören infeksiyon hastal›klar› uzman›, infeksiyon hastal›klar› anabilim dal› konsültan› de¤ildir, o komitenin bir parças› olarak çal›ﬂacakt›r, üzerine ne görev düﬂüyorsa. Bu noktaya geldik.
Dr. Emel YILMAZ: Kesinlikle.
Oturum Baﬂkan›: Siz, ﬂimdi, konsültasyonla ikisini birleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorsunuz; o noktay› aﬂt›k.
Dr. Emel YILMAZ: Onu aﬂt›k; multidisipliner
oldu¤unu söyledik; ancak, e¤er, böyle bir komitenin içerisindeyse ve konsültasyona gitmiﬂse
e¤itimi de birebir yapabilir. Belki, bu tarzda bir
kiﬂi olabilir.
Oturum Baﬂkan›: Komite ona, gitti¤in yerde
e¤itim yap diyorsa; çünkü, komite buna karar verecek, kendi baﬂ›na gidip bir yerde e¤itim yapamaz. ﬁu anabilim dal›nda ﬂu hedef kitleye e¤itim
verelim diyecek, o da görevlendirilirse bu e¤itimi yapar. Burada hiçbir s›k›nt› yok zaten.
Dr. Halis AKALIN: Hocam, ben burada itiraz
ediyorum; bir infeksiyon hastal›¤›nda, konsültasyonla sürekli ilgili klinikte e¤itim yapt›rabilir, bu
serbesttir.
Oturum Baﬂkan›: Ö¤retim üyesi olarak e¤itim
ayr›, infeksiyon kontrol komitesinin öngördü¤ü
e¤itimler farkl›, çünkü komitenin d›ﬂ›nda olmas›
mümkün de¤il, komite karar verecek.
Dr. Halis AKALIN: Yani, bu e¤itim için komiteden izin almaya gerek yok.
Oturum Baﬂkan›: Hay›r; lisans ve lisansüstü
e¤itim program› için bir tart›ﬂma yap›lm›yor.
Ama, infeksiyon kontrol komitesinin iﬂlevleri
aras›ndaki e¤itimin biçimi farkl›. Lisan e¤itiminde olsun mu olmas›n m›? ﬁayet, siz, infeksiyon
kontrol komitesinin iﬂlevleri içine giren konularda lisans e¤itimine ders baﬂl›klar› koyuyorsan›z
o ayr› bir tart›ﬂma konusu.
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Bakanl›k yönetmeliklerinde belirtilen ﬂekilde düzenlenmiﬂ bir infeksiyon kontrol komitesi
var, bu, alt baﬂl›klara ayr›lmam›ﬂ. Burada e¤itimde sorun var dikkat ederseniz, herkes e¤itimi
baﬂka türlü tarif ediyor, en ayr›nt›l› say›n IﬁIK tarif etti, ﬂöyle olmal›d›r diye. Ondan sonra lisans
düzeyinde e¤itim olmal›d›r denildi, e¤itim orada
da olmal›d›r. Di¤er taraftan say›n KILIÇTURGAY,
“bir ara jenerasyonu yaﬂ›yoruz dedi. E¤itimi hiç
olmayan bir grupla, e¤itilme çabas›nda olan ve
olaya giriﬂ yapan bir geçiﬂ jenerasyonunu, birlikte görüyoruz. Transisyonel zonday›z ﬂu anda”
dedi. “Onun için, bizim, hedeflerimizi iyi belirlememiz laz›m” dedi. Burada önemli olan olay,
idari ve yasal tedbirlerin neler olmas› laz›m geldi¤ini kararlaﬂt›rarak gerekli giriﬂimleri yapmakt›r. Duygusal, sentimental bir davran›ﬂ biçimi,
sorunlar› çözmez. Efendim, biz ö¤retim üyesiyiz,
her türlü e¤itimi yapar›z derseniz; o ayr› bir konu. Bu düﬂünce tarz›n›n bu tart›ﬂma içinde yeri
olmad›¤›na inan›yorum.
Ben sözünüze itiraz etmiyorum, ben genel
saptama yapmak için u¤raﬂ›yorum, sizin söylediklerinizle ilgili bir aç›klama yapm›yorum.
Dr. Halis AKALIN: Ben ﬂuna itiraz ediyorum:
Tabii ki, bir lisans e¤itimini komite verir; ama...
Oturum Baﬂkan›: Hay›r; komite vermez; lisans e¤itimi fakülte kurullar›n›n ve dekanl›¤›n
yetkisinde, bir anabilim dal› veya kimeyse...
Dr. Halis AKALIN: Ona bir sözüm yok; ama,
sürekli bir konsültasyon yapmak istedi¤inizde
istedi¤iniz zaman seminer verebilirsiniz. Bunu
bir bürokratik iﬂleme dönüﬂtürürseniz, herﬂeyi
komite belirler diye, o zaman, o e¤itim aksar.
Oturum Baﬂkan›: Yaln›z bir s›k›nt›m›z var.
Siz, bir anabilim dal›na gidip de seminer vermek
isterseniz o anabilim dal›n›n seminer program›
içinde yer alman›z gerekir. Dikkat ederseniz burada güzel birﬂey yap›ld›; bir spektrumdan geçtik. Önce “sempatik iliﬂkiler” dendi, ondan sonra
“hay›r, iliﬂkiler profesyonel olmal›” denildi, ama
sonunda “sempatik iliﬂkiyle baﬂlaman›n yarar›
var” dendi; yani, zarif bir iliﬂkiyi yürütebilmek
için incitecek her türlü ﬂeyden kaç›narak bir orta
yol bulmak ve her türlü konsensusu sa¤lamak
gerekiyor. Do¤al olarak, bu aﬂama bunu gerektiriyor; ama, daha ileri aﬂamaya geçti¤iniz zaman...
say›n DO⁄ANAY’a kendisinin özel durumunu
bildi¤im için bir soru yönelttim, o da cevab›n›
verdi. Bir Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i var, bu
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dernek, e¤er ‹spanya’da olsayd›, Amerika’da olsayd›, konusu ile ilgili k›lavuzlar› yay›nlamakla
yükümlüydü; ama, Türkiye’de, kendisine yasal
bir statü ve görev verilmedi¤i için bu k›lavuzlar›
yay›nlayam›yor. Bu k›lavuzlar nas›l yay›nlan›r; biraz evvel ifade edildi, Türk Cerrahi Derne¤i ile
Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i biraraya gelir, bir
konsensus toplant›s› yapar, bildirgeyi üyelerine
da¤›t›r, k›lavuzlar yay›nlan›r, bundan sonra böyle hareket edeceksiniz arkadaﬂ denir. K›lavuza
uygun hareket etmeyenler cevab›n› verir, uygun
hareket edenlerin iyi sonuçlar› verilerle ortaya
konur. ‹ﬂte, hadisenin do¤al seyrinin bu olmas›
laz›m. Türkiye, bu bak›mdan son derece kar›ﬂ›k
bir ortam yaﬂ›yor. Zannetmeyin ki, bu durum
hastane infeksiyonlar›nda böyle; hangi dala bakarsan›z bak›n, mesela Türkiye Endoskopik ve
Laparoskopik Cerrahi Derne¤i’nin u¤raﬂt›¤› tek
konu, “laparoskopik cerrahi e¤itimi kime, nas›l
ve ne sürede verilmelidir?” Halen yap›lan mesleki hatalar var, çok ciddi ve ölümle sonuçlanan
hatalar var. Duyumlar›m›za göre Yüksek Sa¤l›k
ﬁûras›’nda çok say›da dosya tart›ﬂ›l›yor. Siz, ona
bir yasal statü sunmam›ﬂs›n›z ki verece¤iniz cezay› belirleyin. 1219 say›l› tababet ve ﬂuabat› sanatlar›n›n tarz› icras›na dair kanunun 23. maddesine göre hasta karﬂ›s›nda hekime sorumluluklar
yüklenmektedir, ayr›ca, meslek ve sanatta acemilik ceza hukukuna göre sorumlulu¤a yol açmaktad›r. 14 Nisan 1928’de yürürlü¤e giren bir
yasaya dayanarak, 72 y›ll›k yasayla ceza vermeye
kalk›yorsunuz! Koﬂullar farkl›. Yani, olay, daha
ciddi boyuta taﬂ›nmal› ve lojik olarak yasal ve
idari tedbirler mutlaka belirlenmelidir.
Öneri bak›m›ndan baﬂka katk›s› olacak kat›l›mc› yoksa, ben, tart›ﬂmac›larla saptama yapmak istiyorum. Buyurun efendim.
Dr. Selma KARABEY: Teﬂekkür ederim. Somut bir öneri getirmek istiyorum cerrahlarla iletiﬂim konusunda. KILIÇTURGAY bir baﬂka de¤iﬂik ﬂekilde ifade etti. Cerraha spesifik infeksiyon
h›zlar›n›n bildirilmesinin çok önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum. Amerika’da bunun yararlar› kan›tland›. Sadece toplam bir servisin sonuçlar› de¤il
de, bizzat A cerrah›na, B cerrah›na kendi infeksiyon h›zlar›n›n bildirilmesi.
Yine, okudu¤um bir ﬂeyi sizinle paylaﬂmak istiyorum. Bir cerrah, günlük çal›ﬂma ritmi içinde
infeksiyon h›z›n›n %5’ten %15’e ç›kt›¤›n› fark edemiyormuﬂ. Ne kadar ciddi bir art›ﬂ; o günlük koﬂuﬂturmas› içinde bunu fark edemiyor; ama, biz,
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komite olarak, o sonuçlar› cerrahlara bildirdi¤imizde, bunun, kendi prati¤ini gözden geçirmek,
kendi cerrahi tekni¤ini gözden geçirmek aç›s›ndan bir ton e¤itimden çok daha etkili, direkt bir
yol oldu¤unu düﬂünüyorum. Belki birkaç merkez
sürveyans çal›ﬂmalar›n›n içine bunu çok kolayl›kla “insert” edip baﬂlayabilirler bu uygulamaya ve
bir daha ki toplant›da da sonuçlar›n› konuﬂma
ﬂans›m›z olabilir diye düﬂünüyorum.
Oturum Baﬂkan›: Efendim, o konuda size bir
s›r vereyim. Siz, bu bilgiyi cerraha bildirdi¤iniz
zaman: Örne¤ini ben kendi anabilim dal›mdan
vereyim; bizde ayl›k infeksiyon h›z› çal›ﬂma
gruplar›na göre belirleniyor ve ortalama infeksiyon h›z› her ay saptan›yor, %2.1’den %4.2’ye ç›k›¤› zaman bu infeksiyon h›z›n› söylüyoruz, “‹ﬂler
kötü gidiyor” uyar›s› yap›l›yor. Karﬂ›n›za ç›kan
bütün sorunlar, cerrahi uygulaman›n ne oldu¤una de¤il, hastanenin, ameliyathanenin koﬂullar›n›n ne oldu¤u, uygun sütür materyalinin sat›n
al›n›p al›nmad›¤› gibi say›s›z ve halletmeniz
mümkün olmayan konulara dayan›yor. Net ve
aç›k olarak kimin nerede, ne hatas›n›n oldu¤unun saptanmas› için, mutlaka somut kriterlerin
belirlenmesi gerekiyor. ‹nfeksiyon h›z›n› bildirdi¤iniz zaman, tamamen insani iliﬂkiler içinde ve
vicdani olarak karﬂ›lan›p ilgili kiﬂinin “evet, ben
uygulamalar›ma biraz daha dikkat edeyim” demesi ya da infeksiyon h›z› artt›¤› zaman, sizin,
birtak›m önlemleri al›p, ilgililere gerekli önerilerde bulunman›z laz›md›r. Bu önlemlerin önerilme ve tart›ﬂ›lma yeri her anabilim dal› için akademik kurul olmal›d›r; çünkü, orada, insanlar, itirazlar›n› dile getirip, kendi topluluklar›n›n ald›¤›
kararlar› benimsemek zorunda kal›yorlar. Bugün,
fakülte akademik kurulunda dahi böyle bir karara gidemiyorsunuz. Gerçek ortamdan örnek veriyorum ve bu olaylar› yaﬂ›yoruz.
Dolay›s›yla, burada, yine, sistemin kendi
hoﬂgörülü, toleransl› konsensusu çok önemli
oluyor; aksi takdirde; sizin bireysel uygulamalar›n›zda infeksiyon h›z›n›z fazla ise, sizin kontrat›n›z› iptal ediyoruz, hadi güle güle deme imkan›m›z yok.
Dr. Selma KARABEY: Kastetti¤im bu de¤il
zaten.
Oturum Baﬂkan›: Efendim, iﬂte, bir cezaland›rma ve sizin ifade etti¤iniz parametrenin bir
sonucunu alman›z laz›m. ‹yi niyet.
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Dr. Selma KARABEY: Say›n Baﬂkan, sadece
ayna tutmak, o aynay› tuttu¤unuz zaman ne yap›p yapamayaca¤›n› belki biraz o cerrah›n insiyatifine b›rakm›ﬂ oluyorsunuz; ama, bunun, yetiﬂkinlerin davran›ﬂ›n› etkilemekte önemli, geçerli
bir yöntem oldu¤unu düﬂünüyorum.
Bir önerim daha var, öneriler listesi aras›na
girmesinde yarar gördü¤üm: Hep e¤itimin alt›n›
çizdik, ben, bir de y›llard›r bu iﬂin içinde yaﬂayan bir insan olarak, yönetim boyutunun da, ama
hastane idaresi anlam›nda söylemiyorum bunu,
bizzat komitede çal›ﬂan, özellikle de komitenin
aktif üyelerinin bir yönetim e¤itiminden, bir sorun çözme e¤itiminden geçmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum; çünkü, bizim tek sorunumuz, kaynaklar›m›z›n yetersizli¤i de¤il, kaynaklar›n ihtiyaç sahipleriyle buluﬂturulmamas›. Bunun o kadar çok somut örne¤ini yaﬂ›yoruz ki kendi kurumumuzda; o yüzden, bir sorunla bir yetersizlikle
karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda, bunun üstesinden nas›l gelinece¤inin de profesyonel olarak e¤itiminin al›nmas›n› çok yararl› görüyorum. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Buyurun.
Dr. Meral GÜLTEK‹N: Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi’nde, Mikrobiyoloji Laboratuvar› sorumlusu olarak görev
alm›ﬂ bulunuyorum. Komitede bulunanlar›n görev tan›mlamas›n›n ayr›nt›l› ve net olarak belirlenmesinin ve bu görevlerin yerine getirilip getirilmedi¤inin izlenmesi gerekti¤ini vurgulamak
istiyorum. Örne¤in, mikrobiyoloji laboratuvar›n›n 24 saat hizmet vermesi gerekir ve maalesef,
bugün hala, baz› hastanelerimizde mikrobiyoloji
laboratuvarlar› arzu edilen hizmeti sunamamaktad›r. ‹nfeksiyon kontrol komitesinde bulunan
mikrobiyoloji uzman›, bu konudaki sorumlulu¤unu yerine getirmelidir. Ayr›ca, komitede yer alan
anabilim dal› baﬂkanlar›n›n görev tan›mlamalar›na, komite ile ilgili sorumluluklar› da eklenmelidir. Öyle ki bu görevlerin baﬂar› ile yerine getirilip getirilmedi¤i, anabilim dal› baﬂkanl›¤› seçiminde dikkate al›nmas› gereken kriterler aras›nda olmal›d›r. Komitede yer alan tüm üyelerin, görev sorumluluklar›n› gerçekleﬂtirme baﬂar›s›, becerileri özenle izlenmelidir, hesap sorulmal›d›r.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim. Buyurun.
Dr. U¤ur SUNGURTEK‹N: Genel cerrahi bölümünde çal›ﬂmaktay›m, infeksiyon kontrol komitesinde de görevim var. ‹nfeksiyon kontrol komitesinin hastane içerisinde kurulduktan ve bel-
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li bir aﬂamaya geldikten sonra ancak infeksiyon
h›zlar›n›n bildirilmesinin daha faydal› olaca¤›na
kat›l›yorum, direkt bildirilmesinin faydal› olmad›¤›n› düﬂünüyorum; çünkü, ﬂu anda baz› cerrah
arkadaﬂlar›m›z var, çok geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerle profilaksi yap›yorlar, kültür alma al›ﬂkanl›klar› son derece az. ‹nfeksiyon oranlar›na
bak›yorsunuz, 3 ayl›k periyotlarda son derece
düﬂük ve bunu da bir övünç vesilesi olarak söylüyorlar. Teﬂekkür ederim.
Oturum Baﬂkan›: Teﬂekkür ederim efendim.
Efendim, her topluluk içinde yaﬂayan kendi sistemini daha iyi bildi¤i için, ben, SUNGURTEK‹N’in söyledi¤ine çok kat›l›yorum tabii.
Buyurun efendim, tart›ﬂmac›lar için 4 dakika
süremiz var.
Hmﬂ. Sabiha AKDEN‹Z: En son konuﬂmac›n›n getirdi¤i konuyla ilgili infeksiyon kontrol
hemﬂiresinin e¤itimi önemli, bunu aç›klamak istiyorum. Yurtd›ﬂ›nda, Avrupa, Amerika ve ‹ngiltere’de infeksiyon kontrol hemﬂireli¤i e¤itimleri, 4
y›ll›k üniversite mezuniyeti sonras› 1 ile 3 y›l aras›nda de¤iﬂir ve bu, ayr› bir uzmanl›k dal›d›r. Bizim ülkemizde maalesef böyle üst e¤itim yok.
‹nﬂallah, Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i Yönetim
Kurulu’nda yak›nda bu konu gündeme gelecek
ve belki de seneye, Hacettepe Üniversitesi’nde
böyle bir master program› aç›labilir. Bu konuda
say›n Serhat ÜNAL’a da büyük görevler düﬂtü¤ünü hat›rlatmak istiyorum.
Neden infeksiyon kontrol hemﬂiresi önemli;
hep bunu tart›ﬂt›k ve gündeme getirdik; çünkü,
infeksiyon kontrol hemﬂiresinin sürveyans verilerini çok iyi toplamas› gerekiyor. Sürveyans verilerini toplayabilmesi için, bir kere, mikrobiyolojiye dayal› çal›ﬂ›yorsa zaten oranlar, sizde bahsettiniz 1’lerde 2’lerde gezebilir; ama, uygun yatak say›s›nda uygun infeksiyon kontrol hemﬂiresi görevlendirilirse hastaya dayal› sürveyans sistemi ile daha do¤ru verilere ulaﬂ›labilir. Verilerin
analizinde infeksiyon kontrol hemﬂiresinin alm›ﬂ
oldu¤u e¤itimin içeri¤inin rolü çok önemlidir. ‹yi
e¤itim alm›ﬂ bir hemﬂirenin komitenin iﬂlerini
kolaylaﬂt›raca¤› unutulmamal›d›r. ‹nfeksiyon
kontrol hemﬂireli¤i Avrupa’da oldu¤u gibi ülkemizde de k›sa sürede ayr› bir uzmanl›k dal› olmal›d›r.
‹nfeksiyon kontrol çal›ﬂma grubundan bahsetmiﬂtim, asl›nda bu çok önemli, Dilek ARMAN
da bu konuya de¤indi, komitenin d›ﬂ›nda dina-
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mizmini yitirmeyen, hakikaten bu alanda uzmanlaﬂm›ﬂ, hastane epidemiyolo¤u olabilir, baﬂka
birisi olabilir, bu çal›ﬂma grubu, sürveyans verilerini de¤erlendirip düzenli aral›klarla tart›ﬂ›rsa
ve çözüm önerilerine ortaklaﬂa karar verilirse, infeksiyon kontrolünün tüm cerrahi ekip de¤il, di¤er birimlerde de baﬂar›ya ulaﬂaca¤›na inan›yorum. Hepinize çok teﬂekkür ediyorum.
Oturum Baﬂkan›: Buyurun.
Dr. Sad›k KILIÇTURGAY: Benim de söylemek istedi¤im çok k›sa bir iki cümle var. Tabii bu
soyadla böyle deplasmanda bulunman›n kolay
olmad›¤›n› ben de biliyorum; ama, tabii ki, ben
bir cerrah›m. Deminden beri saymaya çal›ﬂt›¤›m›z hadiseler, e¤er, cerrahlarla ilgili sorun varsa,
cerrahlar›n mant›¤› kavranmadan bu sorunun çözülemeyece¤i gerçe¤iydi.
Biz e¤itilebiliriz derken, infeksiyoncular gelsin bizi e¤itsin; onu da kesinlikle kastetmedim.
Israrla vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m, infeksiyon konsültasyonuyla infeksiyon kontrol komitesinin
farkl› kavramlar oldu¤unun alt›n› demin Baﬂkan
çizdi, ama ben bir daha bahsetmek istiyorum.
Dil sürçerek bile olsa bunu kullanmamam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum. ‹nfeksiyon kontrol komitesinin içinde cerrah da olabilir, dahiliyeci de
olabilir, infeksiyon uzman› da olabilir; bunlar bir
arada çal›ﬂ›rlar. Belki de gelirler, bize, semineri,
genel cerrahiden kat›lan arkadaﬂ›m›z verir, yan›nda mikrobiyolojiden görevli arkadaﬂ da olabilir; ama, bu komite farkl› bir yap›dad›r, bunun
anlat›lmas› gerekmektedir. Bunun alt›n› çizmek
istiyorum.
Demin say›n AKDEN‹Z’in sordu¤u soruya da
bir cerrah olarak cevap vereyim. ‹nfeksiyon kontrol hemﬂiresini ya da genelde hemﬂireleri e¤itme daha kolay bir iﬂtir; çünkü, doktorlar› e¤itmek daha zor bir iﬂtir. ‹darecilerin de ilk planda
çözmeye çal›ﬂt›klar› için, mümkünse hemﬂireleri
e¤itelim, sonra yavaﬂ yavaﬂ belki doktorlar› da
e¤itiriz mant›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.
Hastalarla primer olarak çok daha fazla u¤raﬂmaktad›rlar, tek hendikaplar›, yapt›klar›yla konsültasyona ya da hastan›n müdavin doktorunun
uyuﬂmamas›d›r. Bu, hemﬂirelerin kafas›nda soru
iﬂareti uyand›rmaktad›r; yani, ben bunlara dikkat
ediyorum, ama adam gelip bunlar› pek önemsemiyor. Yaln›z, pragmatik aç›dan bakacak olursan›z, muhtemelen, hekim bir defa gelmektedir,
hemﬂire çok s›k gelip gitmektedir. Hiç olmazsa,
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bu kadar s›k görüﬂen birini biraz toparlayabilirse
e¤itimle, di¤erini daha kolay toparlayabilir düﬂüncesinden kaynakland›¤›n› zannediyorum.
Oturum Baﬂkan›: Buyurun say›n AYDINTU⁄.
Dr. Semih AYDINTU⁄: Ben fikrimde ›srar
ediyorum. ‹nfeksiyon kontrol komitesinin multidisipliner bir yap›s› oldu¤u belli de onun infeksiyon hastal›klar› klini¤inden çok ayr› olmas›
mümkün de¤il bana göre. Fikrimde ›srar etmemin sebebi ﬂu: Bir hastanede, örne¤in ortopedide 8 gün süren ya¤ nekrozundan söz edilir ve hiç
kültür yollanmazsa, bu konuda bir yapt›r›m, bir
zorlama olmazsa, sürveyans›n hiçbir anlam› yok
buna dur diyecek birisi yoksa; ya da bir cerrah,
cerrahi profilaksi ad› alt›nda ameliyat bittikten 4
saat sonra ilk antibiyoti¤ini verip ve en geniﬂ
spektrumlu antibiyoti¤i 8 gün kullan›yorsa, buna
da dur diyecek bir kimse yoksa, o hastanede ne
infeksiyon hastal›klar› klini¤inin, ne yap›lan konsültasyonlar›n, ne infeksiyon kontrol komitesinin
hiçbir anlam› yoktur. Bunun için, ikisinin birlikte
olmas›n›n gerekli oldu¤unu savunuyorum.
Oturum Baﬂkan›: Buyurun say›n GÜNAYDIN
Dr. Murat GÜNAYDIN: Komitenin olmas›n›n
hakikaten bir önemi yok, komitenin ruhunun olmas› gerekiyor. Komite ruhu yakalad›ktan sonra
birçok sorun, iletiﬂim falan hepsi hallolacakt›r diye düﬂünüyorum.
Oturum Baﬂkan›: Buyurun say›n AYTAÇ
Dr. Jale AYTAÇ: Ben de bir yanl›ﬂ anlaﬂ›lma
oldu¤u için düzeltmek istiyorum. Benim demin
tan›mlad›¤›m infeksiyon hemﬂiresi ya da doktoru, alttan alan, yumuﬂak ve sempatik davranan
bir model de¤il, tam tersine, ben bir profesyonelli¤i tan›mlamaya çal›ﬂt›m.
Oturum Baﬂkan›: Yaln›z çok taraftar bulmuﬂtu o fikir.
Dr. Jale AYTAÇ: ﬁunu demek istedim: Duygular›ndan, k›zg›nl›klar›ndan ar›nm›ﬂ, ikisini ay›rt
edebilen gerçek profesyonel tav›rla davranmak;
asla, sempati ve alttan almaktan söz etmiyorum,
bunun alt›n› çiziyorum; çünkü, o sempatik iliﬂkiler belki baz› kliniklerde iﬂe yar›yor, ama kime
sempati duyaca¤›z, çok göreceli bir ﬂey. O nedenle, çok ciddi, profesyonel bir tav›r benim söz
etti¤im; h›rslar›m›z›, k›zg›nl›klar›m›z›, kavgam›z›
veya sempatimizi buna yans›tmamal›y›z. Ben
onu demek istemiﬂtim. Teﬂekkür ederim.
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Oturum Baﬂkan›: De¤erli kat›l›mc›lar, gördü¤ünüz gibi, tart›ﬂmac›lar olay› sizinle birlikte tart›ﬂt›. Bir sonuç özeti yapmak gerekirse: ‹nfeksiyon kontrol komitesinin ne oldu¤u konusunda
bir konsensus var burada. E¤itim konusunda
konsensus var. Ancak, nelerin yap›lmas› gerekti¤i konusunda, buradaki toplumsal dinami¤in,
idari sistemin, merkezi sa¤l›k otoritesinin statik
bak›ﬂ›n›n ilerisinde oldu¤u aç›kça belirlendi.
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Toplum ihtiyaçlar›n›n çok ivedilikli oldu¤u anlaﬂ›ld›. Bu ihtiyaçlara cevap verecek bir merciin bir
an evvel bu iﬂi ele almas› gereklili¤i tespit edildi.
Buradaki sorunlar, öneriler, hepsi Baﬂkanl›k
Sekreteryas› taraf›ndan not al›nd›.
De¤erli tart›ﬂmac› arkadaﬂlar›ma teﬂekkür
ederim.
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